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EXEMPLARS

"Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?"
9 DE NOVEMBRE DE 2014, CONSULTA DEL REFERÈNDUM DE CATALUNYA
Diumenge 25. Eleccions al Parlament europeu

«Volem
decidir»
Una de les temàtiques que centrarà aquestes eleccions europees en alguns estats és la dels processos d'independència que s'estan produint a Catalunya i Escòcia, car
en ambdós casos està previst realitzar un referèndum d'independència durant la tardor de 2014. Les eleccions de diumenge tenen un valor afegit en aquesta ocasió. O
diversos. Però un significatiu i és la importància per al sobiranisme de tenir representants polítics que expliquin que votarem el futur polític del país el 9-N. Catalunya s’ha
de moure per assolir una participació tan alta com sigui possible, tenint en compte que la determinació nacional serà observada i valorada pels països europeus en funció dels vots obtinguts per les candidatures favorables a la consulta i a la independència. Es el tema candent, però no podem oblidar d’altres com la crisi econòmica i
P3
les seues conseqüències o, en clau local, el Pla de Conca o el corredor del Mediterrani. Per tant, cita amb les urnes, diumenge.

VII Premi Federico Mayor Zaragoza
El Dr. Mayor Zaragoza estarà avui i demà a la capital del Baix Ebre amb motiu de l’acte de lliurament del Premi que porta el seu nom. ‘Ciutadans i ciutadanes lliures i responsables. Concurs
de bones pràctiques i accions per a construir un món millor”. Un acte que tindrà lloc demà
(11 h) a la Sala Polvorí del Parador Nacional Castell de la Suda.

Avui és notícia

P9

Terres de l’Ebre. El PINCAT de Tortosa, que ha Actualitat. L’Ametlla i Cambrils posen en
fet una profunda rehabilitació del centre històric, valor el peix blau com a producte de
P5
ha entrat en la recta final.
P4 proximitat.

Esports. ‘Tato’ Garcia-Sanjuan, tal com va
avançar Més Ebre, més prop de ser el tècnic de
la UE Rapitenca.
P11
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Editorial

Opinió

La consulta del 9 de novembre comença el 25 de maig
Les eleccions al Parlament europeu de diumenge tenen un valor afegit en aquesta ocasió. O
diversos. Però un significatiu i és la importància per al sobiranisme de tenir representants
polítics que expliquin que votarem el futur polític del país el 9-N.
La crida unitària que s’ha fet és que s’han d’omplir les urnes per facilitar un canvi històric, cal
que el poble de Catalunya es mobilitzi per
assolir una participació tan alta com sigui possible, tenint en compte que la determinació
nacional serà observada i valorada pels països

europeus en funció dels vots obtinguts per les
candidatures favorables a la consulta i a la
independència.
Aquest és un dels temes importants d’unes
eleccions europees que s’han de veure amb
una altra perspectiva, diferent, més propera, a
les d’altres anteriors. Però no es pot obviar
que hi ha altres problemes importants com la
situació econòmica i les seues conseqüències.
A més de qüestions, fins i tot més properes
com el Pla de Conca o el corredor del
Mediterrani.
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Les Reserves de la Biosfera, un laboratori a
gran escala, una marca de futur
Per poder ser Reserva de la biosfera necessitem disposar de valors naturals importants en
el context de la conservació de la biodiversitat
a nivell mundial. A la vegada, és imprescindible
la voluntat i la implicació de la societat d’aquests territoris per gestionar i usar de forma
sostenible aquest patrimoni.
Es tracta de laboratoris a gran escala per
assajar i aplicar models de desenvolupament
sostenible amb l’ objectiu de fer possible la
conservació del patrimoni natural i ambiental
amb el progrés de la societat. És un instrument creat per la UNESCO en el marc del
Programa MaB. Nosaltres prenem un compromís voluntari, disposem d’instrument de treball .
No estem parlant d’una normativa administrativa. Se tracta de posar en valor el patrimoni
natural de les Terres de l’Ebre, d’ una clara oportunitat per al desenvolupament territorial.
L’any 2007 les Terres de l’Ebre van començar a
treballar per a la seva designació com a RdB
pensant que ens podia ser útil per a créixer com
a territori d’una forma equilibrada i socialment
cohesionada. Es volia aconseguir superar el
debat entre conservació i desenvolupament ,
disposar d’un projecte per a tot el territori per
poder construir les Terres de l’Ebre des d’una
actitud proactiva, situar-nos en el mapa del
món, gaudir del reconeixement extern per
creure i ser conscients de les nostres possibilitats, guanyant autoestima i, també, contribuir
a crear una economia i una societat del coneixement. En aquells moments es va aconseguir
un ample i transversal suport social i territorial.
Més de 60 entitats van formar part del Consell
Promotor , sumant els esforços de la majoria
d’actors socials del territori. La Generalitat de
Catalunya va donar, i dóna, el seu suport ,
conscient del caràcter proactiu de la iniciativa i
del seu potencial com a regenerador territorial.
La Reserva de Biosfera de les Terres de l’Ebre,
segons la metodologia de la UNESCO, ha de
dotar-se d’una zonificació apropiada, d’un òrgan
gestor i d’un Pla d’Acció.
En aquest sentit, la zonificació proposada és
totalment coherent amb el Pla Territorial Parcial
de les Terres de l’Ebre. Les zones nucli i tampó
coincideixen amb els espais que actualment
integren la Xarxa Natura 2000.
L’òrgan gestor s’articularà a traves del nou
Consorci de Polítiques Ambientals, simplificant
notablement l’administració local en matèria
ambiental i tindrà una Àrea Executiva exclusivament centrada en la gestió de la Reserva, de la
qual en formaran part els quatre Consells
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Comarcals del territori i alguns Departaments
de la Generalitat més implicats. També hi haurà
alguns òrgans participatius on seran les entitats
i institucions territorials que vulguin participar i
aportar els seus punts de vista.
Finalment serà el Pla d’Acció qui concretarà les
grans línies estratègiques de la Reserva i els
seus projectes durant els pròxims quatre anys.
Un punt estratègic és la creació de la marca
EbreBiosfera . Una marca creada amb la intenció d’aportar valor afegit als productes i serveis
que es fan i es produeixen a les Terres de l’Ebre.
En aquests moment s’està redactant el reglament que regularà el seu ús i les condicions
concretes per a cada tipologia de producte i
servei que es vulgui acollir. Des de la Reserva
es treballarà per a què la marca sigui accessible a tots els emprenedors del territori, a la
vegada que es dotarà dels mecanismes necessaris per evitar la seva banalització. L’objectiu
es disposar d’una marca que prestigií al territori i al seu treball i que aprofiti els valors internacionalment reconeguts de la Xarxa Mundial de
Reserves de la Biosfera, contribuint a la seva
difusió.
La marca Ebrebiosfera donarà un plus reconegut mundialment a qualsevol dels nostres productes i serveis que aportarà beneficis a les
nostres terres des del primer dia.

MÉS EBRE
Direcció i redacció:
Michel Viñas.
Comercial:
Aleix Beltran
Jesús Lorite
Fotografia:
Jesús Ruiz
Disseny i maquetació
Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia
Elena Martinez
Publicitat:
publicitat@mesebre.cat
610 20 33 25
Administració:
Susana Maria
distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa
C/ Cervantes, 13
43500 - Tortosa (TARRAGONA)
Tel.: 877 180 170
www.mesebre.cat

Joan Pere Gómez i Comes,
Candidat de CDC
a les Terres de l’Ebre
a les eleccions europees

L’opinió del diari queda reflectida exclusivament a través de
l’editorial. Els
articles de la
secció d’opinió expressen els criteris de qui els signa i el diari no
els fa seus necessàriament.

Garantia per l’Ebre,
garantia per un nou país
Encarem la recta final de la
campanya per les europees
amb uns quants acords
quasi unànimes respecte
què hem d’anar-hi a defensar. El riu. Aquest cop tots
els partits (benvinguts els
qui no hi eren en anteriors
batalles) tret del PP -i el seu
transvasista cap de llistatenim clar que la UE ha de
jugar un paper clau en la
paralització del nou Pla de
Conca. El Castor. Els partits
estatals ho diuen amb la
boca més petita, conscients
com són de la seva responsabilitat que avui tinguem
aquest problema damunt la
taula. Però tothom té també
clar que s’ha d’aturar aquest
disbarat. Per la seguretat de
les persones i perquè és un
projecte, tal com hem denunciat sempre des d’ERC, que
no té (ni tenia) cap raó
econòmica de ser. Un cop
aturat, caldrà conjurar que
siguem els ciutadans els que
acabem pagant la factura
que el Banc Europeu
d’Inversions ens reclamarà
quan comencin a vèncer els
bons que sustenten aquest
projecte. I, en aquest segon
aspecte, no tothom té tan
clar com ERC que no pot ser
de cap manera que els qui
pensaven enriquir-se amb el
projecte ara no hagin d’assumir-ne també les pèrdues. El
caragol poma. Cal que la UE
destini fons a un problema
que pot acabar sent d’àmbit
europeu si no s’hi actua a
temps. Lluny dels retrets
entre administracions per
justificar certa deixadesa en
abordar el tema, ens centrarem a fer que aquests fons
arribin i puguem aturar la
plaga.
Després d’aconseguir que
aquests
grans
temes
ambientals siguin avui objecte d’amplis acords, cal felicitar-nos els que sempre ho
hem tingut clar. Hem estat
garantia en la defensa del
territori, ho hem demostrat
aquí i ho demostraran els
nostres eurodiputats a
Brussel·les,
on
també
demostrarem el nostre compromís en el procés d’independència. Independència
que des d’ERC volem per
construir un nou país. Un nou
país on alliberar-nos dels
vicis i errors que semblen
formar part de l’ADN de
l’Estat espanyol i que porten
sempre que paguin les crisis
els més dèbils. Perquè
aquest és un tema també
europeu. Davant els qui han
volgut mobilitzar els països
de la UE perquè es posessin
en contra d’una Catalunya
independent (i han fracassat

estrepitosament) i els que
intenten a la desesperada
agafar-se a la cançó que en
el millor dels casos ens ignoraran, sabem prou bé que
Europa ens mira i segueix
atentament. Com no ha de
ser un assumpte europeu, el
continent des d’on s’ha
impulsat la democràcia
arreu, un procés que és
escrupolosament democràtic, pacífic i inclusiu? Ens
intentaran fer por amb l’expulsió de la UE. Europeistes
com som els catalans,
saben que ens sabria greu.
Res diuen els tractats sobre
la nostra expulsió i només
cal mirar el pragmatisme de
la Unió en casos tampoc previstos en els tractats com la
unificació alemanya o l’adhesió de la dividida illa de Xipre
per veure que Europa sempre ha adoptat la solució que
deixava més gent a dins.
ERC som conscients que no
farem aquesta feina sols i
confiem també dels nostres
aliats al Parlament Europeu.
Com l’Scottish National Party
i els altres membres de
nacions sense estat que formem
l’Aliança
Lliure
Europea, el nostre partit de
referència al Parlament.
Igual que les darreres legislatures hi formarem grup
també amb els socis verds
de l’Ska Keller, l’única de tots
els candidats a presidir la
Comissió Europea que s’ha
declarat plenament partidària a acollir una Escòcia o
una Catalunya independents
dins la Unió des del primer
moment. No caldrà patir pels
nostres eurodiputats. Són
–som– tots els membres de
la llista d’ERC-NEC-CatSí
obertament independentistes, clarament progressistes
i fermament defensors del
territori. Una síntesi que ha
de ser la millor garantia per
a l’Ebre i per al país.

Francesc Barbero i Escrivà
Candidat
al
Parlament
Europeu per ERC-NEC-CatSí
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«Camí del 9-N»
Diumenge, cita a les urnes amb les eleccions europees
Catalunya té molt a dir i per això s’espera que hi hagi consciència de la importància dels resultats en aquests comicis

ACTUALITAT
REDACCIÓ

Una de les temàtiques
que centrarà aquestes
eleccions europees en
alguns estats és la dels
processos
d'independència que s'estan
produint a Catalunya i
Escòcia, car en ambdós casos està previst
realitzar un referèndum d'independència
durant la tardor de
2014.
A
escala
europea
donen suport al procés
d'autodeterminació, de
forma més o menys
explícita, l'Aliança dels
Liberals i Demòcrates
per Europa, el Partit
Verd
Europeu
i
l'Aliança
Lliure
Europea, encara que
és aquest darrer partit
el que aposta més clarament pel dret d'autodeterminació i la independència en el seu
programa electoral.

En relació a Catalunya
s'especulà que els partits a favor de la consulta sobre la independència podrien concórrer
junts a les eleccions
europees, encara que al
final no ha estat així.

Els programes electorals dels partits catalans
pro-consulta (CiU, ERC i
ICV-EUiA) advoquen pel
dret a decidir del poble
català, però únicament
la candidatura formada
per
Esquerra
Republicana
de
Catalunya,
Nova
Esquerra Catalana i
Catalunya Sí defensa
explícitament la independència de Catalunya.
El missatge en clau per
diumenge és que els
comicis són extraordinàriament molt importants.
I s’espera que l’abstenció que s’ha produit en
altres no sigui també
actualment
per
la
rellevància que poden
tenir els resultats per al
futur.
A banda del tema de la
consulta, s'ha de posar
émfasi en la qüestió del
tema econòmic i social.
Les retallades i la situació de crisi. L'atur i els
desnonaments
són
temes que aparentment
no han estat tractats a
consciència, només amb
missatges superficials i
sense aportar propostes
serioses. Qui mana a
Europa? La Comissió
Europea governa al dictat dels bancs i empreses alemanyes? Amb
quina legitimitat aquests

grans interessos dicten
la política econòmica
comunitària? Són preguntes que també interessen i preocupen a la
ciutadania davant d’aquestes properes eleccions. I a l’Ebre, lògicament, el Pla de Conca es
una altra de les qüestions candents.
En el gràfic, aportem les
opcions de vot i on, d’entrada, pot anar dirigit.
Els candidats
Els candidats catalanoparlants o nascuts als
Països Catalans dels
partits amb representació al Parlament Europeu
durant la legislatura
2009-2014 són:
Esteban González (PP)
Marie-Thérèse SanchezSchmid (UMP)
Javier López (PSC-PSOE)
Ramon Tremosa (CDC)
Josep Maria Terricabras
(ERC)
Ernest Urtasun (ICV).

Una de les temàtiques que
centrarà aquestes eleccions europees
en alguns estats és la dels processos
d’independència que s’estan produint a Catalunya i Escòcia.

El Grup Balfegó incrementarà la pesca de tonyina roja un 25% gràcies a la incorporació d'un vaixell a la flota
xxx
Els dos vaixells del Grup
Balfegó que realitzen la campanya de pesca anual de la
tonyina roja salparan diumenge, acompanyats de dos
embarcacions catalanes més
i cinc de franceses, de manera que la flota disposarà d'un
vaixell més que ara fa un any.
A aquests, se sumen catorze
embarcacions auxiliars. Tots
ells mantenen la quota de
pesca assignada la passada
campanya, però amb la
incorporació d'un vaixell
francès al grup, i a diverses

cessions temporals d'altres
embarcacions espanyoles, la
xifra global de captura serà
un 25% superior a la de l'any
passat. En total, la campanya dóna feina directa a més
de 200 persones, que treballaran amb 21 observadors
oficials que enviaran les
dades de captura al CSIC.
L'ICCAT, l'organisme que
regula la pesca d'aquesta
espècie, va decidir en la seva
última reunió plenària, al
novembre del 2013, mantenir el TAC (Total de Captures

Admeses) per aquest 2014,
tot i que l'últim informe del
Comitè Científic revelava una
clara recuperació de la biomassa i l'estoc. És per això
que des del Grup Balfegó ja
fa temps que es reclama un
augment de les quotes.
El període de pesca per
aquesta flota comprèn del
26 de maig al 24 de juny. No
obstant això, el Grup Balfegó
espera poder realitzar les
captures en el menor temps
possible, reduint així les despeses operatives. L'any pas-

sat, la companyia va aconseguir capturar les 1.146 tones
que tenia assignades en tan
sols set dies, i al 2012, 700
en només cinc dies. (ACN)

El període de
pesca per
aquesta flota
comprèn del 26
de maig al 24 de
juny
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EN UN MINUT

Més notícies
-Un ciclista ha mort
aquest dimarts a la tarda
en un xoc contra un camió
a la carretera N-340 a
Alcanar (Montsià), segons
ha informat el Servei
Català de Trànsit. La víctima és Manuel Q. S., de 66
anys, veí d'Ulldecona i
nacionalitat espanyola.
-La Plataforma Trens
Dignes a les Terres de
l’Ebre i el Priorat porta
mesos elaborant un document que ha presentat en
roda de premsa. Es tracta
d’un document amb la concreció de demandes en
matèria de freqüències,
tarifes
i
combois.
Solucions provisionals fins
que el Corredor del
Mediterrani estiga enllestit.
Fins que això passe poden
passar 3 anys o més i
l’Ebre ‘no es pot permetre
seguir més temps amb un
servei tan precari’.
-El
nou
Secretariat
Nacional de l'Assemblea
Nacional Catalana (ANC)
ha reelegit aquest dissabte
Carme Forcadell com a
presidenta de l'entitat,
amb un 97% dels vots.
Forcadell afronta el seu
tercer i últim mandat en un
any que ha titllat de "decisiu" per la celebració de la
consulta del 9-N.
--El Pla d'Acció Climàtica
del Delta de l'Ebre permetrà adaptar la zona als
efectes del canvi climàtic.
La Unió Europea aportarà
més d’1M€ al projecte Life
Ebre-Admiclim, per a l’execució d’accions d’adaptació als impactes del canvi
climàtic i de mitigació dels
gasos amb efecte d’hivernacle. Els resultats del
projecte determinaran les
zones més vulnerables i
constituiran la base del Pla
d’Acció Climàtica del Delta
de l’Ebre
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El conseller Santi Vila defensa al Delta de
l’Ebre el compromís de CiU amb el riu Ebre
Va acompanyar a Joan Pere Gómez i Comes, candidat ebrenc, en l’acte que va fer-se ahir a Lo Passador

ACTUALITAT
El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, va
acompanyar ahir el candidat de CiU de les Terres de
l’Ebre a les eleccions al
Parlament Europeu, Joan
Pere Gómez, en l’acte de
campanya que es va fer al
pont Lo Passador, en ple
Delta de l’Ebre, amb alcaldes del territori, senador i
diputades de les Terres de
l'Ebre.
Vila ha defensat el compromís de Convergència i Unió
amb l’Ebre i el seu Delta
davant el Pla Hidrològic
aprovat pel Partit Popular,
que posa en risc el futur
del tram final del riu, amenaçant els ecosistemes
actuals i el futur del sector
primari. El conseller de
Territori ha denunciat en
reiterades ocasions, en
seu parlamentària, davant
del ministre Cañete, i en

totes les visites que ha fet
a les Terres de l’Ebre, el
caràcter lesiu del Pla
Hidrològic impulsat pel PP,
en la mesura que no respecta el cabal mínim
necessari per garantir la
supervivència del Delta; un
cabal mínim fixat amb criteris científics, en el marc
de la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres
de l’Ebre i que el Govern de
CiU ha fet seu des del primer dia.
Per tot plegat, Sant Vila ha
demanat el vot per a CiU el
proper diumenge 25 de
maig. “Perquè la trajectòria
del nostre eurodiputat,
Ramon Tremosa, en la
defensa del riu Ebre així ho
acredita. I perquè votar CiU
diumenge vinent és la
millor garantia perquè
Europa ens escolti i faci
complir al Govern del PP
les directives marc europees que el seu Pla

Hidrològic incompleix de
manera flagrant”.
El candidat de CIU a les
Terres de l'Ebre, Joan Pere
Gómez i Comes, davant
alcaldes i càrrecs de CiU,
reitera que el dia 26 d
maig es convertirà amb el
portaveu de les Terres de

l’Ebre amb la Unió europea i l'enllaç de CiU amb
Ramon Tremosa per a
garantir que el Pla de
Conca no tiri endavant així
com garantir el cabal
ecològic per la supervivència del Delta, el tram final
del riu, la Aqüicultura, la

pesca, la pagesia, el conreu de l'arròs, etc.
La setmana ha estat intensa de CiU a l’Ebre amb visites dimarts de Ricard Font
a Tortosa i Gandesa i de
Jordi Jané a Alcanar, juntament amb Joan Pere
Gómez i Comes.

Recta final del PINCAT
L’Ajuntament de Tortosa incorpora la urbanització de la Plaça Mossèn Sol
El Pla Integral del Nucli Antic
de Tortosa (PINCAT), l'instrument
cofinançat
per
l'Ajuntament i la Generalitat
que en els últims anys ha fet
una profunda rehabilitació del
centre històric de la ciutat,
ha entrat definitivament en la
seva recta final. Ahir es van
reunir la Comissió de
Seguiment, que formen
administracions i representants d'entitats i associacions, en el transcurs de la

qual es va informar de l'estat
d'execució del Pla i de les
obres a punt d'iniciar. La
novetat més important és la
incorporació al projecte de la
urbanització de la plaça
Mossèn Sol, al barri del
Rastre, les obres de la qual
es preveu executar aquest
2014. Abans, durant el mes
de juny, començarà la urbanització integral d'una de les
artèries més importants del
centre històric, el carrer

Montcada, junt a la plaça
Montserrat i el carrer
Bonaire. “A data d'avui, un
86,7 % del PINCAT està executat, mentre que la resta
està en procés o a punt d'iniciar-se”.
L'alcalde
de
Tortosa, Ferran Bel, acompanyat del delegat del
Govern, Xavier Pallarès, i la
tinent d'alcalde de Serveis al
Territori, Meritxell Roigé, va
explicar que l'actuació que
es farà sobre la plaça

Mossèn Sol permetrà que
"recuperi la centralitat que va
tenir com a element vertebrador d'un barri molt dinàmic". El PINCAT té un pressupost de 18.897.092 euros,
cofinançats al 50% entre la
Generalitat i l'Ajuntament.
D'aquests, 16.231.559 ja
s'han justificat. Tanmateix,
davant les dificultats financeres i de tresoreria de la
Generalitat, el Govern no ha
pogut fer front als 8 milions

que li pertoquen i només ha
pogut pagar 4.646.000, ha
explicat l'alcalde. Això fa que
l'Ajuntament tingui pendent
de pagament de la
Generalitat, en concepte de
PINCAT, un total de
3.469.000 euros. Davant
d'aquesta situació, és
l'Ajuntament qui ha hagut d'avançar aquests diners i ja
porta pagats 11.585.000
euros, que l'alcalde ha qualificat de "gran esforç financer".
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Jornades de
màrqueting i
comunicació
L’Arxiu Comarcal de la Ribera
d’Ebre de Móra d’Ebre i el
Centre d’empreses la Ribera
de Flix van acollir les jornades de Màrqueting i
Comunicació organitzades
conjuntament pel Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques (CIS), en
el marc del projecte Gestió
Sostenible Rural, i el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre
en el marc del projecte
Ribera d’Ebre VIVA com a
entitats que treballen per al
desenvolupament econòmic
de la comarca. La jornada
de Móra d’Ebre fou dirigida a
empreses del sector agroalimentari, restauradors i personal de l’administració pública i l’encarregat de donar la
benvinguda als assistents va
ser el gerent del Consell
Comarcal, Gabriel Berganza.
La jornada de Flix fou
adreçada a empreses d’allotjament, serveis i activitats
turístiques i personal de l’administració pública i la benvinguda als assistents ha
anat a càrrec del vicepresident i portaveu del Consell
Comarcal, Antonio Suàrez i
la cloenda per la regidora de
Comerç i Turisme de Flix i
consellera de FlixGIE, SAM,
Noèlia Colomines.
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L’Ametlla i Cambrils posen en valor el peix blau
com a producte de proximitat
19 restaurants de Cambrils i 15 de l’Ametlla oferiraran les seues propostes gastronòmiques amb el peix blau

ACTUALITAT

Per segon any consecutiu,
els ajuntaments de l’Ametlla
de Mar i Cambrils repetiran
l’experiència de compartir
les accions promocionals
del Peix Blau mitjançant les
Jornades gastronòmiques
del Peix Blau, que tindran
lloc a Cambrils del 24 de
maig a l’1 de juny i a
l’Ametlla de Mar del 6 al 15
de juny. Un total de 19 restaurants de Cambrils i 15 de
l’Ametlla de Mar oferiran
durant aquest període diverses propostes gastronòmiques en forma de menús,
amb tres modalitats de
preus, 18, 25 i 38 E amb IVA
inclòs i les begudes a part,
les quals seran maridatges
amb vins de la DO Terra Alta.
Amb aquesta promoció es
pretén, per una banda,
donar un impuls a un producte de proximitat important a
la zona com el peix blau i al
sector pesquer, donant valor

afegit a l’activitat de pescadors i confraries, tal com
explica Andreu Martí, alcalde
de l’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar, “el més important és
donar el missatge que les
confraries, els sectors de la
restauració i els nostre ajuntaments som capaços de
posar en marxa i renovar-lo
cada any, un projecte que a
través del peix blau, posa en
valor el propi peix, la gastronomia i el turisme”.
Per altra banda, qui també
en surt beneficiat, es el sector de l’hostaleria d’ambdós
municipis, que amb l’organització d’aquestes i d’altres
jornades, veuen una oportunitat de promocionar la seva
cuina de cara a l’exterior. Tal
com
explicava
Mercè
Dalmau, alcaldessa de
Cambrils, és una formula de
col·laboració entre municipis
que tenen moltes coses en
comú, “es tracta de col·laborar entre municipis que
tenen característiques similars. Som dos municipis on
la tradició pesquera és forta

Godall ofereix beques per al transport per als
joves que cursen estudis superiors
“Fent front a les retallades de PP i CiU”

L’Ajuntament de Godall
ha fet una aposta decidida per l’educació i,
tot i les limitacions
econòmiques que té un
municipi petit, becarà
el transport dels i les
joves del poble que cursin estudis superiors. “I
això davant les retallades de PP i CiU”. La
mesura, tal com ha
recordat
l’alcalde,
Francesc Miró, respon
al convenciment que
“l’educació no és un privilegi, és un dret”. De
fet, l’Ajuntament ja atorga també beques de llibres a tots els escolars
del poble.
“Per al nostre
govern és fonamental
tirar endavant aquest
tipus de mesures, tot i
l’esforç econòmic que
representa per un poble
petit, perquè l’educació
és pilar fonamental per
construir una societat

diarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE

més justa, més formada i perquè també
estem invertint en el
futur del nostre poble”.
Segons les bases presentades, a les beques
hi tenen accés els joves
entre 18 i 25 anys que
faci cinc anys que estiguin empadronats al
municipi i que estiguin
matriculats en cicles
formatius de grau superior, estudis universitaris o de grau.
L’import a percebre va
des dels 150 euros en
desplaçaments de fins
a 60 Km (anada i torna-

da); 200 euros fins a
250 Km, i de 300 euros
si són més de 250 Km.
Per poder percebre la
beca caldrà haver aprovat més d’un 50% dels
crèdits matriculats en
el curs del qual s’ha
sol·licitat la beca.

Francesc Miró:
“l’educació no és un
privilegi, sinó un dret”

i a més a més, a Cambrils
històricament hi tenim uns lligams molt ferms amb
l’Ametlla, ja que hi ha una
part molt important de la
nostra població, que és originària de La Cala”. L’acte
de presentació ha tingut lloc
en el marc del Centre
d’Interpretació de la Pesca
de l’Ametlla de Mar, al que
també hi han assistit els regidors de Turisme de l’Ametlla
de Mar i Cambrils, Vicent
Martí i Xavi Martí respectivament, a més del president

de
la
Confraria
de
Pescadors de Cambrils,
Francesc Gil i el representant
de
l’Associació
d’Empresaris d’Hostaleria de
Cambrils, Josep M. Pellicer.
A Cambrils Sardinada
popular i Cuines Obertes
A més del període de menús
gastronòmics del 24 de
maig a l’1 de juny, Cambrils
organitzarà visites guiades
per la Confraria de
Pescadors per ensenyar el
procediment de pesca del
peix blau en el sector de l’en-

cerclament i la campanya
Cuines Obertes en la que
diversos restaurants del
municipi obren les seves cuines als clients perquè
puguin veure els processos
de preparació. I el dia 8 de
juny hi haurà una sardinada.
Tapamar i la Diada dels
Fideus Rossejats
El dia 8 també ha estat
escollit per l’Ametlla de Mar
per a celebrar la 20a Diada
dels Fideus Rossejats, amb
concurs gastronòmic de
fideus i degustacions de
peix blau a càrrec del Club
de la Gastronomia.
L’Ametlla de Mar, del 6 al 15
de juny, coincidint amb el
període dels menús gastronòmics, també acollirà
una nova edició del
Tapamar, el qual protagonitzen 20 bars del municipi que
mitjançant la degustació de
la Tapa Blava, tapa confeccionada amb especialitats
de peix blau, ofereixen una
ruta de tapes al preu de
2’5€ i copa de vi, cava o cervesa.
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Simulacre a
ERCROS a Flix
La factoria d'Ercros a Flix
ha realitzat aquest dimecres
un simulacre d'emergència
de categoria 3, que correspon als accidents que
poden comportar danys
personals i materials de
consideració i alteracions al
medi ambient en zones
extenses a l'exterior de la
instal·lació industrial. La
prova ha consistit en el trencament parcial de la línia de
subministrament de clor a
les unitats de síntesi d'àcid
clorhídric de la fàbrica, amb
la consegüent formació
d'un núvol tòxic. El simulacre ha estat auditat per una
entitat externa d'inspecció i
control (ECA) i hi han intervingut directament 40 persones, 33 de les quals formen part de la plantilla de
l'empresa.

Vaga a les
nuclears
Dilluns va finalitzar la primera de les cinc tandes de
jornades de vaga a les
nuclears
d'Ascó
i
Vandellós. Una vaga que
ha contat “amb el suport
gairebé unànime dels treballadors d'ANAV, que l'han
secundat en un 95% al
llarg d'aquests quatre
dies”, segons dades del
Comitè d'Empresa. No
s'han registrat incidències,
fora de les retencions de
dos quilòmetres que es
van crear al matí a la carretera C-12.
Les jornades de vaga continuaran durant els propers
caps de setmana fins el dia
16 de juny.
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El delegat del Govern a l’Ebre presideix el Consell de
Direcció de l’Administració de la Generalitat
El Govern signa l’Acta de replanteig per l’obra de dragatge del canal d’entrada al Port de la Cimentera d’Alcanar

ACTUALITAT

El delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha presidit aquest
dimarts la reunió del Consell
de
Direcció
de
l’Administració Territorial i, en
la roda de premsa posterior,
ha
explicat
que
el
Departament de Territori i
Sostenibilitat “signa l’Acta de
replanteig per les obres del
dragatge del canal d’entrada
al Port de la Cimentera, que
permetran l’ús per a l’empresa Cemex i també treballarem per aconseguir en el
futur també ampliar el seu
ús”. Xavier Pallarès també ha
comentat que “no entenem la
preocupació manifestada per
l’Ajuntament d’Alcanar per la
repercussió mediambiental
de les obres perquè saben el
procediment i l’acord amb
Costes de l’Estat ens permet
desplaçar la sorra sobrant
molt més enllà de la badia, la
qual cosa no repercutirà ni

en el sector pesquer ni en el
turístic. L’obra es farà ben
feta i la preocupació és que
pugui estar enllestida en poc
més de set setmanes”.
Les obres que establiran un
calat de 12 metres aniran a
càrrec
de
l’empresa
Dravosa, amb un termini d’execució previst de set setmanes i una inversió de Ports de
la Generalitat de 3 MEUR. El
gener passat, Ports de la
Generalitat i l’empresa cimentera Cemex van signar un
acord amb l’objectiu de mantenir l’activitat del port
d’Alcanar. En aquest acord,
la cimentera es comprometia
a mantenir l’operativa industrial de la fàbrica i de les instal·lacions portuàries durant
els propers 10 anys, i Ports
de la Generalitat a dragar el
canal d’entrada del port
d’Alcanar. L’acord també
estableix un tràfic mínim de
mercaderies i obre el moll
Número 2 a altres tràfics
interessats de la zona.
D’altra banda, el delegat del
Govern també va avançar
que dimecres “també se

signa l’Acta de replanteig de
les obres de la nova
Comissaria dels Mossos
d’Esquadra de l’Ametlla que
permetrà cobrir la demanda
de seguretat i de trànsit de
tota la seva àrea d’influència”. Es tracta d’un edifici de
2 plantes, més soterrani, i
que té un pressupost de 2’5
MEUR.
També en la roda de premsa
d’aquest Consell de Direcció,
Xavier Pallarès ha volgut destacar la tasca de l’Institut
Català de les Dones en la

conscienciació entre els
joves ebrencs sobre la igualtat entre dones i homes amb
la implementació aquest curs
de 34 tallers “Estimar no fa
mal” que han dut a terme els
alumnes de 3r d’ESO, “un
programa que s’anirà implementar a la resta de centres
amb l’objectiu que el curs
2014-15 es pugui oferir a
tots els centres de secundària de les Terres de l’Ebre”.
En la reunió, pel que fa al
Departament d’Ensenyament
s’ha destacat la implantació

de 4 nous Cicles de Grau
Mitjà per al proper curs
d’Electromecànica als instituts del Montsià i Gandesa i,
de Preimpressió Digital més
el
d’Automatització
i
Industrial
de
Robòtica
l’Institut de l’Ebre a Tortosa.

I també l’Acta de
replanteig per l’obra
de la nova
Comissaria dels
Mossos a l’Ametlla

Dani Andreu: «l’únic objectiu de l’Ajuntament és que Bankia retorne els diners»
L’alcalde de l’Aldea aclareix que “requerim que els torni perquè va donar cobertura legal al seu moment”
Quatre dels imputats en la
investigació oberta al jutjat de
Tortosa per esclarir la fallida de
la Cooperativa de l'Aldea han
presentat un recurs de reforma
contra la decisió de la jutgessa
de reconèixer l'Ajuntament
com a part afectada en el procés. L'expresident del Consell
Rector, Fernando Falcó; l'extresorer, Joan Benito; l'exsecretari, Joan Gilabert; i l'exdirector
de la secció de crèdit, Enric
Sabaté, consideren que, més
enllà del suport als veïns afec-

tats, el consistori no es pot
considerar perjudicat per la
Cooperativa. D'altra banda,
l'exgerent, Daniel Ferré, ha
recorregut la mateixa interlocutòria però amb l'objectiu de
responsabilitzar Sabaté dels
tractes de la Cooperativa amb
Bankia.
Aclariments de Dani Andreu
Per la seua part, Dani Andreu
ha aclarit que “l'unic objectiu de
la personació de l’Ajuntament
com acusació particular és
que Bankia retorne els diners

que aldeanes i aldeans li van
deixar en total solvència del
seu nom, logo, números de
compte i fons de garantia de
dipòsits. Un paraigües de
confiança que mereix el retorn
immediat dels fons als seus
propietaris. Es la nostra obligació defensar els interesos dels
nostres ciutadans que s’han
vist immersos en aquest conflicte. De la resta, no tenim res
a dir. Ja hi ha un procès judicial
i una instrucció que nosaltres
respectem perquè confiem

totalment amb la justicia. I això
ja no és cosa nostra”. Andreu
aclaria que “a la vegada, respectem també tot el que
puguen fer els lletrats del cas”.
Per acabar, informar que Ferré
ha presentat al·legacions
demanant la nul·litat de la
prova pericial cal·ligràfica ordenada per la mateixa jutgessa
amb la qual vol esclarir si va
ser falsificada la firma del president de la Cooperativa en el
contracte per autoritzar l'obertura de comptes corrents a La

Caixa que permetessin el pagament de 1.000 euros als impositors que tenien els estalvis
bloquejats.
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EN UN MINUT

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

«Cal crear una Agència Industrial Europea que ajudi a
reindustrialitzar zones com les Terres de l’Ebre»
Barbero proposa finançar l’Agència amb els 35.000 milions que es recaptin amb la Taxa Tobin

ACTUALITAT
Francesc Barbero, candidat al Parlament Europeu
per les Terres de l’Ebre
dins la coalició Esquerra
R e p u b l i c a n a - N e C ATCatalunya Sí, ha explicat
aquesta setmana algunes
de les principals propostes en matèria d’indústria i
ocupació que la seva candidatura pensa traslladar a
Europa. Barbero ha recordat que ‘les Terres de
l’Ebre som un dels territoris on es veu més clarament la necessitat de fixar
gent al territori i, això,
només serem capaços de
fer-ho si tenim una base
mínima industrial’. El candidat republicà ha assenyalat que ‘la desindustrialització que hem patit ha
estat més accentuada que
a la resta del territori
català perquè, a més de
ser un territori poc industrialitzat, hi hem sumat els
problemes provocats per
la crisi general’.
Barbero ha posat com a
exemples de la situació el
tancament de la LEAR de
Roquetes,
l’ERO

d’ERCROS a Flix, el tancament de moltes empreses
del sector del moble a la
Sénia o el tancament de la
fàbrica de CEMEX a
Alcanar.
El candidat ha explicat la
proposta de ‘creació d’una
Agència
Industrial
Europea, per crear llocs
de treball al continent, gràcies a una política indus-

trial comuna’. La manera
de ‘finançar aquesta
Agència és mitjançant els
35.000 milions de l’impost
de
Transaccions
Financeres (Taxa Tobin),
fent així que els beneficis
de l’economia financera
vagin a parar a l’economia
productiva’. Barbero ha
deixat clar que això permetria
reindustrialitzar

Multireferèndum
Diumenge, a Deltebre, es podrà votar

Europa, fer-la més competitiva i establir una política
pròpia d’estats emprenedors coordinant les especialitzacions industrials en
el si de les regions europees que actuen com a
motor econòmic.
La candidatura republicana, a més, proposa que ‘la
seu de l’Agència Industrial
Europea
estigui
a
Barcelona’.
Segons
Barbero, ‘les Terres de
l’Ebre,
especialment,
necessitem atreure indústria i estar dins del focus
de les polítiques d’industrialització que es puguin
portar a terme, perquè a
més de patir la desindustrialització estem patint un
doble èxode juvenil’.
Aquest èxode fa referència
a la gent que marxa a buscar feina cap a la resta
d’Europa i a l’èxode afegit
que fa la gent de les
Terres de l’Ebre abans de
fer aquest salt, fent un primer èxode cap al Camp de
Tarragona o Barcelona.
Per tant, segons Barbero,
‘és imprescindible que pel
bé de tot Europa es porti a
terme l’Agència Industrial i
que les Terres de l’Ebre la

‘Les Terres de l’Ebre,
especialment,
necessiten atreure
indústria i estar dins
del focus de les
polítiques
d’industrialització”
tinguem tan a prop com
sigui possible i que pugui
incidir sobre el nostre territori’.
Per acabar, Barbero ha
posat com a exemple el
campus de la URV com un
element que permet fixar
coneixement i, per tant,
gent al territori. El candidat ha destacat que l’economia gira al voltant del
coneixement i per això cal
disposar d’eines com
aquesta perquè la gent es
pugui incorporar al mercat
de treball, tant des de la
indústria com des dels
pocs centres de Recerca i
Coneixement que tenim i
que cal potenciar, treballant perquè s’incorporin a
les
línies
europees
d’I+D+i.

Consolidació de la Mostra
d’Arts i Oficis d’Ascó
I la Mostra intercomarcal vinicola Tastavins

Diumenge 25 de maig
tindrà lloc una experiència
de democràcia directa i
popular a través del
Multireferèndum organitzat
per col.lectius socials.
Es tracta d’una convocatòria ciutadana sobre diverses reivindicacions d’interès públic: transgènics,
deute públic, sobirania
energètica, Llei d’ILP (Bcn
World al Camp, MAT a les
comarques de Girona i servei de l’aigua a Lleida),
seran les qüestions a
debatre i votar.
Podran votar totes aquelles persones majors de
16 anys i residents a
Deltebre.
La mesa electoral estarà
situada a 50 metres de la
porta del col.legi Sant
Miquel. La consulta consta

de quatre preguntes:
1.
Quin tipus d’agricultura voleu que hi hagi a
Catalunya?
a)
Amb transgènics
b) Sense transgènics
2.
Voleu que el
govern de la Generalitat de
Catalunya deixi de pagar el
deute i els interessos que
la ciutadania declari il.legítims?
a) Sí
b) No
3.
Voleu que la ciutadania de Catalunya estableixi un control democràtic directe sobre el sector
energètic?
a)
Sí
b) No
4. Voleu que el grup promotor d’una Iniciativa
Legislativa Popular pugui
sotmetre la seva proposta

a referèndum vinculant?
a) Sí
b) No
‘Perquè tenim dret a decidir-ho tot, volem votar’.

Es tracta d’una
convocatòria
ciutadana sobre
diverses
reivindicacions
d’interès públic que
són interessants a
debatre i votar
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"Més que un èxit de participació, el que hem
vist aquest cap de setmana és la consolidació
definitiva
d'aquest
model", ha manifestat el
regidor de Promoció
Econòmica,
Pau
Serrano, tot fent balanç
de la VII Mostra d'Arts i
Oficis i la mostra intercomarcal
vinícola
Tastavins. La fira, que ja
s'ha convertit en un certamen de referència Ascó és una de les places que més mestres
artesans reuneix arreu
de Catalunya- ha aplegat
aquest cap de setmana
més de 5.000 visitants,
atrets tant per l'artesania com pels vins elaborats a les denominacions d'origen que

envolten Ascó (Priorat,
Montsant, Terra Alta i
Tarragona). Serrano ha
garantit la continuïtat
dels dos certàmens tant
per l'èxit de participació
en aquesta i passades
edicions com per la promoció municipal que
representa i l'increment
de l'activitat econòmica
que representa per al
sector de la restauració.
De fet, diversos restaurants asconencs han
ofert aquest cap de setmana el "menú de fira".

Més de 5.000
visitants, el cap de
setmana passat

Més notícies
-Tercer tractament de la
temporada
contra
la
mosca negra, al tram
català de l’Ebre, dimecres
passat. El CODE va abocar
uns 2.000 litres aproximadament del producte biolòBTI
(Bacillus
gic
Thuringiensis), en els 7
punts del riu, des de Ribaroja fins a la desembocadura.
Departament
-El
d ’ A g r i c u l t u r a ,
Pesca,
Ramaderia,
Alimentació
i
Medi
Natural (DAAM) farà
efectiu avui divendres, 23
de maig, a productors d’arreu de Catalunya el pagament d’1,29 milions d'euros en ajuts directes.
Aquest ajut té per objectiu
compensar els desavantatges lligats a la viabilitat
econòmica de les explotacions d’oví i, d’aquesta
manera, garantir la permanència dels ramaders
en l’activitat. El pagament
per a aquesta campanya
suposa un import de
701.808 euros per a 402
productors.
-El conseller de Salut de
la Generalitat, Boi Ruiz, va
visitar el divendres 16 de
maig Móra d'Ebre, amb
motiu de la celebració del
25è aniversari de la inauguració
de
l'Hospital
Comarcal de la capital del
Ribera.
-Els dies 30 i 31 de maig i
1 de juny Móra d'Ebre acollirà l'11a Fira del llibre
Ebrenc i la setena edició
de Litterarum, fira d'espectacles literaris.
-Demà dissabte presentació del llibre: ‘Tarongeta
vol dir taronja petita’ al
claustre de l’Ajuntament
d’Ulldecona.
-Glòria Fandos presentarà el dia 31 de maig (19
h)
a
l’Associació
d’Artesans
Terres
de
l’Ebre, el llibre Sospirs.
Presentació a càrrec de
Josep Ma. Franquet.
-Diumenge 1 de juny
comença la X edició de les
Jornades Musicals a
l’ermita de la Pietat
d’Ulldecona.

-Demà dissabte, a partir
de les 23.30 h, a la pista
de
les
escoles
de
Gandesa, MusicGand, on
hi haurà actuacions que
serviran per presentar
nous treballs.
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Actualitat

7è Premi Federico Mayor Zaragoza
Demà dissabte tindrà lloc l’acte de lliurament
ACTUALITAT

Abans, avui divendres, a les
19 h, a la Cambra de
Comerç, l’exdirector de la
UNESCO i president de la
Fundación Cultura de Paz
efectuarà una conferència:
“Ciutadans i ciutadanes lliures
i responsables”. El Premi, en
general, creix i es consolida. I
la presència de Mayor
Zaragoza és un atractiu que
portarà gent d’arreu de l’Estat
per estar prop seu en la jornada.
Federico Mayor Zaragoza va
nàixer a Barcelona el 1934 tot
i que les seves arrels són tortosines. Els seus pares
Federico Mayor Domingo i
Juana Zaragoza Ortega eren
de Tortosa, ciutat amb la que
manté els vincles afectius i
familiars. Casat amb M.
Angeles Menendez, d’Oviedo,

Festa de la Mel d’Arnes
El Dr. Mayor
Zaragoza
presidirà l’acte
demà (11 h) a la
Sala Polvorí del
Parador Nacional
Castell de la Suda.

El Dr. Mayor Zaragoza
estarà avui i demà a la
capital del Baix Ebre
amb motiu de l’acte de
lliurament del Premi que
porta el seu nom.
‘Ciutadans i ciutadanes
lliures i responsables.
Concurs de bones pràctiques i accions per a
construir un món millor”.
Un acte que tindrà lloc
demà (11 h) a la Sala
Polvorí del Parador
Nacional Castell de la
Suda.

Avui divendres
(19 h) farà una
conferència a la
Cambra de Comerç

és pare de tres fills, avi i besavi. El seu currículum és extraordinari: Doctor en Farmàcia
per
la
Universitat
Complutense de Madrid
(1958),
catedràtic
de
Bioquímica a la Universitat de
Granada, de la qual també en
va ser rector (1968-1972). Ha
exercit nombrosos càrrecs
públics, entre altres ministre
d’Educació i Ciència (19811982) i diputat al Parlament
europeu. L’any 1978 va ser
nomenat director adjunt de la

UNESCO i del 1987 al 1999
en va ser director general.
El 2005, el secretari general
de les Nacions Unides Kofi
Annan, el va designar copresident del Grup d’Alt Nivell per
l’Aliança de Civilitzacions.
Actualment és president de la
Fundación Cultura de Paz i
president de la Comissió
Internacional contra la Pena
de Mort. Un intel·lectual compromès i un referent mundial
en la defensa dels Drets
Humans i la Cultura de la Pau.

El dia 31 de maig, Debat ‘entre totes les parts implicades’
arquitecte i un representant de la policia local i de
l’escola Esardi”. Durant la
jornada es projectarà el
video de la campanya
d’Esardi sobre les barreres
aqruitectòniques.
Montse Parrot presentarà
l’acte. L’objectiu, segons
Eusebi, “és donar opció a
totes les parts implicades
per escoltar-les i perquè
puguin exposar quines
són les millores que fan
falta a la ciutat; per eliminar o ajudar a eliminar
barreres. I proposar que
es puguin solucionar el
més aviat possible, sempre des del respecte i el
consens”.
L’Associació de Veïns
d’Amposta
també
hi
pendrà part en un debat

Arnes encetarà l’onzena edició de la Festa de la Mel.
Serà diumenge, dia 1 de
juny. Amb la col·laboració del
Centre d'Interpretació de la
Mel els organitzadors ofereixen una jornada plena d'activitats per a tota la família.
Més d'una seixantena d'estants es reuneixen per oferir
als visitants degustacions i
productes artesanals i de la
terra. Durant tot el dia es
podrà gaudir d'activitat com
l'actuació dels Gegants de
Llavaneres,
l'espectacle
'Carrocontes', que barreja
contes i música per a tota la
família. Els més petits també
poden assistir de forma gra-

tuïta a tallers de pintura,
dibuix i confecció d'abelles
especialment preparats per
fer-los gaudir d'una jornada
lúdica i didàctica.

Fòssil de rèptil marí del Jurassic
La troballa casual d'un fòssil
per part d'un guarda del
Parc Natural dels Ports ha
resultat ser un crani cocodriliform marí, possiblement de
l'espècie
Ictiosaure
o
Talattosuchia, amb una antiguitat d'entre 175 i 183
milions d'anys, que el situa al
període
geològic
del
Juràssic i que, pendent que
estudis ulteriors ho confirmin, estaríem parlant de la
primera troballa d'aquestes
característiques a Catalunya
i la segona a l'Estat espanyol. La prudència s'imposa
en les primeres valoracions
d'una troballa com aquesta, i

«Barreres arquitectòniques a Amposta. Parlem-ne»
Dissabte dia 31 de maig,
al local de la Federació
d’Associacions de Veïns
d’Amposta, a partir de les
18.30 hores, tindrà lloc
un debat amb el tema:
‘Barreres arquitectòniques
a Amposta. Parlem-ne’. Un
debat que aposta per pluralitat amb la participació
“de totes les parts implicades”. Així ho explica
Eusebi Canyelles, impulsor de la iniciativa i persona experta en el tema.
Segons Eusebi, “hi haurà
presència de cada partit
dels que governen a
l’Ajuntament, també de
quatre
associacions:
APASA, Afectats per la
Fibromialgia, Diabetics i
Alzheimer; de persones
amb discapacitats, un

L'Ajuntament de Tortosa, a través del Museu de Tortosa,
Històric i Arqueològic de les Terres de l'Ebre, reprèn
enguany i amb caràcter bianual el premi de pintura
Francesc Gimeno, hereu de la Medalla Gimeno, que inicià
els seu recorregut l'any 1949.

els experts d'entrada es limiten a reconèixer la seva
"importància, tant a nivell
científic com patrimonial". En
qualsevol cas, el fòssil s'ha
inclòs en l'Inventari del
Patrimoni Arqueològic i
Paleontològic de Catalunya, i
l'espai on s'ha trobat ha quedat registrat com a Jaciment
Paleontològic del Port.
L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, el director dels serveis
territorials de Cultura, Ferran
Bladé, el regidor de Cultura,
Joaquim del Pino, i l'arqueòleg dels serveis territorials,
Joan Martínez, han presentat
aquest dimecres la troballa.

La Festa del Renaixement viatja a Utebo
Fins el 29 de juny, una mostra
de la Festa del Renaixement
es podrà visitar a Utebo,
població de 19.000 habitants
situada molt prop de
Saragossa.
L’exposició
compta amb un recull del vestuari més representatiu de la
Festa del Renaixement, com
el dels procuradors, els
macers, trasts o famílies, i
que també inclou vestuari de
diferents entitats i també de
classes populars.
En total hi ha una trentena de
vestits més una selecció de
complements dels nobles,

així com material editat al
llarg de les edicions de la
Festa i les imatges de l’exposició "Tortosa i les Terres de
l’Ebre, l'esplendor d'una
època, d'un riu i d'un territori". A la inauguració de l’exposició va assistir el regidor de
Festes de l'Ajuntament de
Tortosa, Domingo Tomàs,
acompanyant
l’alcalde
d’Utebo, Miguel Dalmau, i la
regidora de Cultura i Turisme,
Raquel Martínez. Utebo celebra a mitjans de setembre la
seva Fira Renaixentista i
mudèjar.

II Festa del Vi Català, a Amposta
del tot interessant i del
que s’espera que es
puguin traure conclusions
i que pugui ser un referent

com a model que busca la
pluralitat i el consens per
opinar i aportar solucions
a un problema quotidià.

Mostra de vins de totes les
denominacions d'origen
catalanes on es podran tastar productes d'arreu del
país. El dissabte 31 de
maig, al recinte del Castell
d’Amposta tindrà lloc la

segona edició de la Festa
del Vi Català a la vora del
riu.
Jornada carregada d’activitats, amb nou espai gastronòmic i 24 cellers de les
DO catalanes.
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MICHEL VIÑAS

CRACS de la setmana: Paco Carles i Josep Pitarch
‘HEM

VOLGUT DONAR A CONÈIXER ELS FETS SENSE POSAR ‘LLENYA AL FOC”

Divendres passat va tenir
lloc la presentació del llibre,
“La Guerra Civil a la
Ràpita”, dels historiadors
locals Paco Carles Guàrdia
i Josep Pitarch López amb
els que Més Ebre n’ha parlat aquesta setmana. Són
els nostres cracs.
Pregunta: Quan vau pensar en publicar el llibre?
Com va ser l’inici?.
Resposta: Bé tant un com
l’altre portàvem temps treballant des de diferents vessants des de feia molts
d’anys en aquest tema. Cap
a finals del 2011, vam decidir posar-ho en comú a vore
que en sortia.
P: ...I fer-lo junts.
R: Sí. Perquè el llibre té dos
parts principals que se
complementen perfectament. Una primera part és
més descriptiva, hi ha més
treball d’arxiu i documental.
L’altra són les vivències
dels principals protagonistes contades pels seus
familiars més directes o fins
i tot per algun protagonista
dels pocs que encara estan
vius. Treballar en comú ens
ha ajudat a no decaure.
P: Per als lectors de Més
ebre, quin seria el missatge
per presentar el treball. Què
es poden trobar?
R: Bé, se poden trobar una
descripció dels principals
fets esdevinguts a la població des de l’ inici de la guerra fins a la dècada dels 40.
I els perfils biogràfics dels
actors principals d’aquell
drama a nivell local. Però
sobretot materials, fotografies, documents que moltíssims col·laboradors ens
han anat cedint.

P: Què aporta el treball que
no es conegui o no s’hagi
dit?
R: Hi ha molts d’aspectes
que natros mateixos no
coneixíem. Ens han sorprès
moltes coses. Però a grans
trets, podem dir que a la
Ràpita hi ha unes singularitats que no es produeixen a
altres llocs. Pot ser el fet de
ser un poble jove i mariner li
va conferir unes característiques particulars. En general, podem dir que va haverhi bastant “coneixement”
per totes dues parts, si és
que en una guerra civil en
pot haver de coneixement.
Sempre havíem sentit contar que a la Ràpita quasi bé
no havia passat res i resulta
que va haver més d’un centenar de morts.
P: La col.laboració ciutadana ha estat important.

Tothom ha col.laborat? O us
heu trobat casos que no
han volgut saber-ne res per
tot allò de no remoure...?
R: Tot i que en alguns
casos les famílies eren reticents amb silencis totals
finalment s’han anat obrint i
explicant-nos coses que
potser mai havien explicat.
Natros els hem contat el
que anàvem trobant i
podem dir que al final ha
hagut molta complicitat i
entre les dos parts hem lligat caps. La diferencia amb
el 1986, quan Paco ja va
fer un primer treball ha
estat substancial, llavors en
plena transició sí que va
haver gent que no va voler
parlar i gent que va criticar
la recerca dels fets del
conflicte. Ara no ha estat
així, i ho agraïm profundament.

P: Un conflicte bèl.lic com
aquest encara porta controvèrsia. Quins plantejaments vau tenir per enfocarho? o De quina manera vau
decidir fer-ho?
R: R: Des del més absolut
respecte, objectivitat i
imparcialitat (no sempre
fàcil). Hem volgut mostrar
“la cara amable” del conflicte (si és que això pot ser) i
humanitzar el drama que va
suposar per a les 6.000
rapitenques i rapitencs de
l’època i els seus descendents. Hem volgut donar a
conèixer els fets sense
posar “llenya al foc”
P: Testimonis dels dos costats.
R: Sí, sí, és clar. Parlem de
polítics locals d’esquerres i
de dretes. Dels “rojos” i
dels “nacionals”, dels soldats que els va tocar anar a

un bàndol o a l’altre, dels
pocs assassinats a reraguarda, dels afusellats pel
franquisme, dels que van
morir als camps nazis, però
també dels danys i assassinats de la columna Líster,
dels exiliats, dels desterrats
o evaquats … en fí, ja hem
dit que la voluntat d’objectivitat ha estat total, encara
que es molt difícil de ser
objectiu i més tractant-se
d’una guerra fraticida.
P: Una obra que no té final.
R: Clar, no pot tenir-ne. A
banda de que encara hi ha
molts documents esperant
ser consultats en molts
d’arxius, penseu que cada
un dels 6000 rapitencs del
1936, té la seua pròpia historia i per tant hi ha milers
d’històries per contar …
Per aquest mateix motiu, hi
ha una bústia electrónica
guerracivilrapita@gmail.co
m que hem posat a disposició de tothom per a que
ens facin arribar els seus
comentaris, la informació,
els suggeriments de cara a
properes edicions (per part
de qui sigui) i que tinguem
una base de dades per
arrancar des d’aquí ja que
encara queda molta memòria per desenterrar.
P: Quina és la valoració que
voldria que tingui el lector
quan hagi llegit el llibre?.
R: Bé les valoracions són
sempre
subjectives.
Simplement voldríem que al

final, féssim una reflexió del
que va suposar per als nostres pares i iaios tot aquell
conflicte i fer-los un reconeixement, sobretot als qui
durant anys i anys han estat
silenciats i oblidats. Natros
hem acabat la publicació
amb un epíleg amb les nostres raons, però donada la
complexitat del tema,
cadascú al final traurà les
seues conclusions ja que la
lectura dels fets ha de ser
polièdrica.
P: Repercussió.
R: La veritat és que estem
molt contents del seguiment que està tenint. La
venta està anant molt bé
–s’està esgotant l’edició- i el
tractament mediàtic ha
estat impecable. La gent
pel carrer ens atura i en
parla…Estem molt agraïts.
La Ràpita viurà una temporada recordant el conflicte.
P: Teniu experiència ja en
altres llibres. N’hi haurà un
proper, conjuntament? O
individualment?
R: Bé, ara el que toca és
descansar. La veritat és
que ens ha extenuat perquè
ens hem dedicat molt i
durant molt de temps. Però
tots dos, fa anys que estem
treballant al voltant de la
història del nostre poble i
segurament, la cosa no
acabarà aquí …sempre hi
haurà alguna història per
contar.

Divendres passat, Paco Carles i Josep
Pitarch van presentar el llibre:
“La Guerra Civil a la Ràpita”
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UD JESÚS I MARIA. PER LA LLIGA VINENT

Ja es prepara la nova etapa a la Segona catalana. Mario i Santos han causat baixa
Canal TE

M.V.

El president Òscar
Ròdenes i el
vicepresident Toni Ruiz
estaran dilluns a Canal
TE (20.30 h)

Jordi Rojas, com a jugador, va pertànyer a equips
ebrencs com l’Ametlla, l’Ascó, Móra la Nova i Corbera.
Com a tècnic, va estar a
l’Ascó i també al RemolinsBítem.

Derrota
El Jesús i Maria va perdre

Jordi Rojas.

dissabte contra el Tecnofutbol
(1-4) en un partit en el que tot
i avançar-se en el marcador,
gol del pichichi Ferreres, no va
estar a l’altura i va acabar cedint a la segona meitat, arran
de les concessions que va oferir i que el rival va saber aprofitar. Tot i que matemàticament hi ha opcions, la realitat
és que el Jesús i Maria ja està
gairebé condemnat al des-

cens. La junta ha fet tot el possible però, malgrat l’esforç
amb els darrers fitxatges, no
s’ha pogut assolir la permanència. Amb Mario i Santos, dos dels últims fitxatges,
s’ha acordat donar-los la baixa
i no jugaran ja diumenge a
Igualada.
Si que ho faran Mansour i Raül
Teixdó, els altres dos que es
van incorporar recentment,

11

Consciència

Jordi Rojas, nou entrenador

Així mateix, va entrenar el
cadet del Reus Deportiu de Divisió d’honor i el primer equip
del Valls, darrera experiència
en el futbol territorial, a la Primera catalana. El tècnic reusenc està molt il.lusionat davant la nova etapa al club de
l’Aube, ja pensant en la segona catalana. Un entrenador
que coneix el futbol ebrenc i
també el tarragoní.
José Mari ja va anunciar que
no seguiria com a entrenador
del primer equip, però continuarà vinculata l’entitat, formant part del cos tècnic de
Rojas.
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amb els que es compta per la
temporada propera.
Poc a poc s’anirà perfilant
l’equip amb intencions de que
sigui novament competitiu a la
Segona catalana. La junta directiva, lluny dels rumors que
han existit, seguirà amb la única incògnita de si Òscar Ròdenes continuarà com apresidnet o pot haver-hi un altre cap
visible que podria ser Toni
Ruiz, una circumstància pendent de confirmar.
Dilluns, a les 20.30 h, tots
dos, Oscar i Toni Ruiz, estaran
a Minut 91 a Canal Terres de
l’Ebre.
Ha estat una etapa gloriosa
i triomfant del Jesús i Maria
que ara ha acabat. Però en comença una altra amb il.lusió.

Estem en un territori petit en
el que ens coneixem gairebé
tots. Un avantatge i també
un inconvenient en ocasions. En les darreres jornades d’un campionat, quanta
més proximitat pot haver-hi,
més complexitat existeix en
una confrontació de rivalitat
en la que un equip es juga
molt i l’altre, en canvi, no es
juga res. Això està succeint,
com cada any, en les últimes jornades i encara passarà en les dues que queden. La veritat és que, fins
ara, pel que jo he vist, cal
destacar que la competició
està sent sana i els equips
que res es juguen han estat
competitius.
Però llavors, quan ens coneixem tots, és quan venen
els nervis. I quan un justifica
el seu neguit o manca de resolució del partit producte
de la tensió, amb què el rival
ha de baixar pistonada i ha
de ser permisiu. Complicat.
Jo, quan jugava, com molts,
vaig viure un cas com
aquest en una última jornada en la que havíem de
guanyar al camp d’un equip
ebrenc que no es jugava res

i en el que
tenia coneguts i
un
bon
amic que
encara ho
és.
Ells
van fer la seua feina i ens
van impedir de la victòria.
Un ascens que no es va produir en aquell moment. El
disgust fou gran, i així vaig
manifestar-ho a un dels jugadors rivals que coneixia,
amb cert malestar per la
meua part. Estava resignat
perquè no havíem pogut
marcar. I és millor buscar
culpables que no pas adonar-te’n que ets tu mateix. El
dolor existeix però, a la vegada, la consciència està
tranquil.la. No has aconseguit l’objectiu però ningú t’ha
regalat res per a poder-lo
aconseguir. Aquí està el mèrit. I aquesta és la conclusió
d’avui. Com també ho és
que s’ha de revisar la normativa pels impagaments als
àrbitres. Si n’hi ha algun en
el final de lliga i un equip i altres implicats s’hi juguen
molt....veurem que passa.

SECCIÓ PATROCINADA PER:

UE RAPITENCA

EL PERELLÓ TAMBÉ ESTARÀ PENDENT

VA DEBUTAR ENGUANY A LA COMPETICIÓ

‘Tato’ Garcia Sanjuan, més prop Amposta-Vilanova, 90’ per la salvació Rangel, el rapitenc de l’Europa League
Encara, però, no està confirmat
El tècnic ‘Tato’ Garcia Sanjuan,
tal com ha avançat Més Ebre
de les darreres setmanes, està
més prop de la Rapitenca. Tècnic aragonès que aquesta lliga
entrena al Vinaròs i que podia
estar a expenses d’una possible oferta de la Segona B, de
l’Huracan valencià que final-

Nou projecte

Jugadors rapitencs que
jugaven en altres clubs està
previst que tornin
ment no es concretarà. Fernando Garcia, director esportiu de
la Rapitenca, era prudent encara: “no podem informar de res
en concret perquè encara no
està confirmat i poden haver-hi
novetats. Tot el que es digui
són especulacions”. Per tant,
l’opció del ‘Tato’, a hores d’ara,
és la més ferma però encara
està oberta, segons la junta rapitenca. El nou projecte localis-

ta de la Rapitenca, dins de la rumorologia, es preveu que pugui
comptar amb la tornada de jugadors com Felipe (Alcanar),
Josè Ramon (Amposta), Sergi
José, Alex Forés o Manel Subirats (Vinaròs) o altres com Chimeno (Alcanar) o Fidel (Corbera) que podrien tenir la seua
oportunitat de fer la pretemporada i integrar-se. Tot això,
amb jugadors de la comarca,
amb els que continuaran i amb
juvenils que pugen i amb els
que es confia per la lliga vinent
a la primera catalana.
Castelló ja té tècnic
El rumors que apuntaven que
Teixidó podria ser un opció per
al Castelló han quedat sense
efect. Joan Esteva, extècnic del
Constància, és el nou inquilí de
la banqueta de Castàlia. El futur
de Teixidó, una vegada van poder existir converses amb el Jesús i Maria, podria ser l’Amposta, si acaba havent-hi entesa.

El penúltim partit es jugarà demà dissabte (18 h)
L’Amposta rebrà demà dissabte el Vilanova (18 h), rival directe en la lluita per la permanència. Es l’autèntica final, en la
penúltima jornada. Com ja fa
setmanes, no es pot fallar. Darrer esforç. S’ha de guanyar i
esperar esdeveniments amb altres resultats per saber

Demà dissabte

L’Amposta ha de
guanyar i esperar altres
resultats per saber com
queda la seua situació en
la darrera jornada,
contra el Marianao,
equip que també lluita
per salvar-se
com quedarà la darrera jornada, quan es visita un altre rival
directe, el Marianao. Però primer s’ha de guanyar a un Vilanova que també s’ho juga tot.
Els ampostins, a casa, han estat força bé en les darreres jor-

nades i demà també han d’estar-ho en un partit vital per la
salvació. Cal desitjar també
que Cornellà pugui certificar
l’ascens i així no hi hagi compensació pel descens del Prat
a Tercera. El Perelló, a Segona,
també farà força perquè l’Amposta guanyi (perquè no hi hagin més compensacions).
L’Amposta va empatar diumenge passat al camp del Vista Alegre (0-0), equip que havia
guanyat 7 dels últims nou partits. Bona feina d el’Amposta
que va merèixer la victòria.
D’altra banda, Gerard Zaragoza ja va informar quan va
arribar a l’Ampost que el compromís era fins el final de temporada. No és moment d’especulacions
perquè
ara
l’important és la permanència i,
a més, segons aquesta, poden
haver-hi una plans o uns altres.
L’opció de Teixidó, si hi ha entesa, sona amb força. Delfin
podria ser una altrenativa.

Segueix al Swansea

Angel Rangel, jugador rapitenc
del Swansea, va debutar enguany a l’Europa League, conventint-se en el jugador ebrenc
‘europeu’ en una competició de
clubs, juntament amb Oriol Romeu. Una vegada ha acabat la
temporada, durant la qual fou
destituït el tècnic Michel Laudrup, el lateral ha iniciat les
seues vacances. Dijous de la
setmana passada va estar al
camp de l’Amposta per fer una
sessió d’entrenament amb un

joves jugadors dels planters (foto). Angel, atenent a Canal TE,
va fer una bona valoració de la
campanya: “vam jugar a l’Europa League, sent eliminats pel
València, i vam acabar dotzens
a la lliga. Es va assolir l’objectiu
que era la pertmanència”. Sobre si pot tenir opcions de venir
a la Lliga BBVA, Rangel aclaria
que “és complicat perquè tinc
dos anys de contracte amb el
Swansea, un club en el que estic força bé”.
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ACTUALITAT

Alfons Royo en l’òrbita del Vinaròs
El tècnic aclareix que ‘oficialment, ningú s’ha posat en contacte amb mi’
Alfons Royo, tècnic de l’Alcanar,
ja va manifestar a Més Ebre fa
unes setmanes que no seguiria
al capdavant del CD Alcanar. La
setmana passada, va sorgir la informació de que el Vinaròs pot
tenir un interès amb ell una vega-

da ‘Tato’ Garcia Sanjuan, a la vegada, no continuava al Vinaròs.
El tècnic, que fitxa amb la Rapitenca, esperava una oferta d’un
Segona B, abans de poder decidir-se per anar a la Rapitenca. Alfons Royo, que també ha sonat

DIVENDRES 23
DE MAIG
DE 2014

Interès

El president del Vinaròs
va informar que era una
possibilitat.
per a la Rapitenca, deia que “ofi-

cialment, no sé res. Sé que s’ha
informat d’un possible interès
però a mi, fins ara, no se m’ha
comentat. Si arriba a succeir, en
parlariem”. Alfons s’acomiadarà,
d’aquesta etapa, de l’afició, diumenge, a la Fanecada.

L’Alcanar s’imposa
a Roquetes (1-4)
L’Alcanar va guanyar a
Roquetes (1-4). Adrià va fer
el 0-1, Marc Alegre, amb un
gran gol, va empatar però a
la represa, Jan i Romero (2,
1 p) van sentenciar. El futur
directiu està per aclarir.
S’ha de confirmar si segueix
o no l’actual directiva o si
pot existir una unió amb el
filial. Una possibilitat que es
podria plantejar. El tema del
pagament als àrbitres ja
està solucionat.

Alfons Royo.

CD TORTOSA

Nando Crespo ja té la proposta per a renovar
El tècnic ha demanat uns dies per a respondre
Tal com va avançar Més Ebre la
setmana passada, el director esportiu del CD Tortosa, Rogelio
Figueres, havia de parlar de futur
amb Nando Crespo, el tècnic. La
proposta per a renovar ja està
feta. El tècnic respondrà en uns
dies.
D’altra banda, el Tortosa va sofrir però va guanyar el Vila-seca
(2-1), un dels millors equips que
ha passat pel Municipal. Segona
volta esplèndida (una derrota en
12 jornades) i tercera plaça merescuda. I, com hem dit en altres
ocasions, per a reconèixer per-

què cal destacar la implicació i el
creixement d’un grup de jugadors, bàsicament joves que,
amb la motivació que ha ofert el
cos tècnic, ha superat les adversitats.
Cal dir que no va ser un bon partit del Tortosa, principalmet perquè va topar amb un riva molt
equilibrat i competitiu. Zaddik,
amb un gran gol (des de fora de
l’àrea), va marcar el 0-1. El Vilaseca va començar molt fort. Un
penal, però, transformat per Moha, va posar el Tortosa dins del
partit amb l’empat. Acte seguit,

Ratxa

El Tortosa va guanyar el
Vila-seca (2-1). Només 1
derrota en 12 jornades (30
punts de 39).
una acció ben culminada per Gerard, va suposar el 2-1. El Vilaseca va pressionar molt a la represa. El Tortosa es va quedar amb
deu per una segona targeta rigorosa a Sandu (60’). Va haver de
patir. El col.legiat, amb el seu criteri, no va estar gaire encertat,
per això les protestes locals al fi-

nal. Es va sofrir però va saber
fer-se i malgrat les arribades visitants, el 2-1 no es va moure.
Crespo deia “ens anem adaptant, però aquestes situacions,
quan estem obligats a guanyar,
ens pesen. I no vam jugar bé.
Però cal destacar l’actitud i el
compromís. Els jugadors es van
lliurar i van sacrificar-se, sobre
tot a la represa, amb deu. Van
sofrir i van saber fer-ho”.
La junta ha informat que a finals
d’aquesta setmana, primer
equip i futbol base cobraran part
dels endarreriments.

Falten dos
partits i encara
hi ha opcions
Demà dissabte el Tortosa ha
de guanyar a Calafell i esperar
que passa a la Santa Creu,
per si perd el Morell, per tenir
opcions en la darrera jornada.
Si això passa, victòria roigiblanca a Calafell i derrota de
Morell a Jesús, en la darrera
jornada els de Crespo tindrien
opcions de poder accedir a la
promoció si guanyen al Cata
(que ja estarà salvat) i el Morell torna a perdre, contra l’Alcanar.

Nando Crespo.

SECCIÓ PATROCINADA PER:

DEMÀ DISSABTE A LES 18.30 H

LA CAVA VA PERDRE A RODA DE BERÀ (2-0)

FINAL DE LLIGA DEFICIENT (1 PUNT DE 15)

El Catalònia buscarà els tres punts
contra el Morell, per estar tranquil

Guillermo Camarero renova
amb el CD la Cava

El Remolins-Bítem millora però cau a
darrera hora al camp del Valls

El Catalònia va perdre diumenge a la Canonja (4-2). Els locals, en cinc
minuts (19 i 24’) es van avançar. Però Nacho va fer el 2-1 “en una primera meitat oberta i en la que vam tenir altres opcions, com una que
va anar al pal. A la represa, el partit seguia obert i amb alternatives fins
que l’àrbitre es va inventar un penal que fou el 3-1. Ens vam obrir i a la
contra ens van fer el 4-1. Un resultat enganyós”, deia Oscar Rumense.
Enric Sebastià va marcar el 4-2 al final. El Cata està fora del descens
directe. Però per si hi ha dos compensacions, ha de sumar tres punts.
Podria ser que amb un en tingués prou però els tres li donen la tranquil.litat total. El rival serà demà el Morell que es juga la promoció.

Guillermo Camarero ha confirmat aquesta setmana
que continua al CD la Cava. De fet ja al camp del
Roda, “vam fer proves, veient jugadors en altres
posicions ja pensant en la planificació de la temporada propera. A més, van venir juvenils que també,
molt bé per cert, van jugar a la segona meitat”,
deia Guillermo Camarero. Del partit a Roda (2-0), recordava que “la
primera meitat va ser anivellada, però a la represa no vam sortir
ben posats i el Roda, que s’hi jugava molt, va decidir amb dos gols
aviat”. La Cava rebrà la Selva, pendent de si es presenta o no.

El R.-Bítem va perdre al camp del Valls (2-1) en un partit en el que
va oferir més actitud que no pas en les darreres jornades. Joel Crespo va fer el 0-1 però el Valls va remuntar a la represea amb els gols
d’Edu (64 i 85’). Una nova derrota per a un equip, el Remolins-Bítem,
que amb el canvi d’ordre de la primera volta amb la Selva, acabarà
la lliga jugant a casa els dos partits, primer contra el Roda (diumenge 18 h) i després amb la Selva que es comenta que tindrà dificultats per anar a jugar diumenge a la Cava. El R. Bítem ja treballa en
la planificació de la temporada vinent. Poden haver-hi baixes, i és
que també hi ha jugadors que tenen ofertes d’un club.

PORTER QUE HA ESTAT A L’ALCANAR

SURT DEL DESCENS DIRECTE

Aitor Arasa fitxa amb l’Ampolla
Aitor Arasa, porter ampollero
que va estar al Madrid i al Burgos, entre altres, i que aquestatemporada ha jugat amb la Cava i Alcanar, és nou porter per a
l’Ampolla. Aitor ja està integrat
en el futbol base i a més jugarà
amb el primer equip que seguirà
entrenat per Miquel Cotaina, la
temporada vinent. Chema també continuarà a la plantilla de

l’Ampolla. Diumenge, l’Ampolla i
Gandesa van empatar (2-2). Dilla va fer el 0-1 mentre que Regolf empatava. A la represa,
Guiu va marcar l’1-2 i Samu feia
el 2-2, de penal. Miquel Cotaina
considerava que “va ser un partit obert, entre dos equips que
ja no ens jugàvem res més que
quedar el més amunt possible.”.
Enric Aleixendri, tècnic del Gan-

desa recordava que “partit molt
competitiu, entre dos equips
amb caraterístiques diferents.
L’Ampolla que té un atac potent
i nosaltres que elaborem el joc
però sense tenir aquest atac potent”. Amb l’1-2, el Gandesa va
reclamar un penal que no fou
xiulat. Enric, com vam informar,
no seguirà i Rafel Navarro potser el seu relleu.

El cor perellonenc batega amb força amb
el triomf contra el campió, el Reddis

Aitor Arasa.

El Perelló va guanyar el campió, el Reddis (3-0). Un victòria vitàlicia
i que, juntament amb l’empat del Cambrils, li comporta que surti de
la zona de descens directe (aquest és l’objectiu primordial). La cinquena plaça per baix és perillosa amb el descens del Jesús i Maria.
Però amb opcions de salvació si puja el segon classificat (ara el Morell). La sisena plaça per baix potser complicada, si baixa també
l’Amposta. Però el Perelló ha d’esperar que no baixi l’Amposta i evitar el descens directe i, si pot, també la catorzena posició. Diumenge rebrà el Gandesa. Una nova final. Contra el Reddis, gran partit
amb grans gols de Mohe, Alex i a la represa de Carpio.
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TERCERA CATALANA

Futbol ebrenc, els deures cal fer-los a l’agost o en Reis

DELTEBRE-CAMARLES 1-1

ALDEANA-DELTEBRE 4-3

ALCANAR-L’AMETLLA 1-0

Al mes de Gener en la meva primera columna deia: ¿poden descendir Rapitenca, Amposta i Jesús i Maria? Era alarmista? Potser era realista. Jutgin vostès. Avançar abans
d'acabar la primera volta el desenllaç d'aquests tres equip no era fàcil, però sé del que
parlava: cadascun tenia un problema i els tres un en comú, no diré quin i no era d’índole econòmic. La Rapitenca fa unes setmanes era equip de Primera Catalana, el Jesús i
Maria ho serà aquesta setmana de Segona. I l'Amposta de moment és conjunt de Primera Catalana, però en la jornada 34 Déu dirà i Déu preveurà. Jo crec al 90% que se
salvarà, però no em facin cas. La setmana passada vaig dir que el Barça guanyaria a
l'At. de Madrid i vaig fallar, i això si, vaig dir fa ja molts mesos que el Barça no guanyaria la lliga. Quatre equips que aquesta temporada ens han posats una mica tristos al futbol ebrenc: Rapitenca, Amposta, Jesús i Maria i Perelló, els quatre han començat a fer els deures massa tard. El Perelló fitxant
a la desesperada en les últimes setmanes amb l'arribada de Toni Enciso i Joan Casanova. Més val tard que
mai. Molinos ja feia mesos que demanava. El Jesús i Maria canviant a gairebé mig equip en la segona volta
i d'un tir va portar quatre jugadors de categories superiors en les últimes cinc setmanes. I per què no això
en Reis? L'Amposta amb les baixes d'Albert Arnau i Aleix Robert no va moure fitxa. No hi havia economia. Si,
ho sabem tots, però l'At. de Madrid no té tant “money” com el Barça o el Madrid i ha estat campió de lliga
amb coratge. Això potser li ha faltat a l'Amposta, en camp contrari, o no ha estat capaç de guanyar ni un
partit. Al final va pagar els plats trencats el mister Nacho, i ara demà a patir contra el Vilanova. Si es guanya que es guanyarà, no passa res, si es perd el Marianao jugarà una temporada en 90 minuts, contra l’Amposta, en la jornada següent, la darrera. La Rapitenca eren molts fronts oberts per tots els costats: econòmics, no entrava la pilota i dos dels que més manen en aquest club cadascun parlava un idioma i no era
l'andalús. Parlo per don Ramon: ¿i per què no des de Gener no va llançar la tovallola i va jugar amb el que hi
hagués? Amb sis juvenils, potser s'hagués fet millor la segona volta. Mirin en la temporada 08/09, l'equip de
Vilajuiga va fer més punts que la Rapitenca i tots els jugadors eren amateurs, no cobraven. No acuso al Perelló, Jesús i Maria, Amposta i Rapitenca que no han fet bé els seus deures, igual amb les seves decisions
haguessin encertat i els quatre estarien salvats, però no és així, dos descendits i dos prop d'això. Més del
mateix a Pinell que van cessar al mister per una tonteria i així els ha anat, ja porten tres aquesta temporada.
Els quatre exemples d'aquests quatre equips reflecteixen que els deures cal fer-los en pretemporada, al
Nadal prendre decisions més valentes. Potser era el moment que Nacho se n'hagués anat a casa; potser el
mister del cadet hagués hagut d'agafar el comandament de la Rapitenca; potser el Perelló havia de fitxar a
cinc jugadors; potser canviar a mig equip als Reis al Jesús i Maria... però no es pot parlar del passat cal parlar del futur i la realitat és que aquests clubs i altres cada vegada van més justos per acabar la temporada
a nivell econòmic. I n’hi ha molts ja que no poden ni jugar algun dels seus partits per falta de “money” per
pagar als arbitres, li va passar al Calafell, La Cava i la setmana passada al Balaguer. Ha arribat el moment
de veure els comptes a l'agost i no esperar al Gener per fer invents i mes invents, sinó passarà el que va
passar no fa moltes temporades quan Amposta i Rapitenca van estar moltes temporades en la Primera Regional, avui la Segona Catalana, i avui li passa al Tortosa on els seus directius pensen més a ascendir que a
baixar el dèficit a zero. Els comptes dels clubs per a la propera temporada passen per fer els plantejaments
abans de començar-la i els que vulguin sobreviure en aquesta selva del futbol ebrenc hauran de fer solament
apostes per la pedrera cent per cent, sense cap fitxatge, així de clar.
RAPITENCA, EL NOU ENTRENADOR JA ESTÀ BENEÏT PEL VATICÀ. Jo ja sé qui és l'entrenador, però com
va ser contractat és cosa d'església, no ho va autoritzar el Papa Francisco, però gairebé. Si es produeix
aquest fitxatge, us ho explicaré, de moment jo guardo el secret de confessió. Per cert, si veuen des de lluny
a Teixidó sembla un Papa, un capellà, un actor o un entrenador. Solament sé una cosa, és un crack.
ESTIGUIN ATENTS, SORPRESA, SORPRESA. Al futbol ebrenc li queden dues jornades, però el futbol no
acaba en la meva columna setmanal, preparo grates sorpreses, no els avanço res de res, els deixo amb la
sorpresa, estiguin atents, no es desmaiaran però quasi.
ARTURO LLORCA INCORPORA A LA SEVA DONA A LA DIRECTIVA. Aquest president del Tortosa va camí
de rècord. La seva dona estarà a la junta, Bàrbara Carrasco. Bàrbara va ser la que va animar a Arturo al fet
de que es presentés: “és alguna cosa més que un sentiment”, em diu ell. Abans que sortís Don Arturo vaig
dir que podia ser una dona la presidenta. Doncs ja la tenen, no serà la que tindrà més poder, però gairebé,
tindrà influència, i ja saben a casa mana una dona, no un marit, passa aquí i en el 99% de cases. En la nova
pàgina web cada setmana apareix una notícia, fa segles que no es veu això, per no dir mai.
LA SALVACIÓ DE L'AMPOSTA PASSA PER LA SEVA AFICIÓ. Com diu el seu mister, l'entusiasta Gerard: “primer el partit del Vilanova i després Déu dirà”. Va fer un gran partit a Vista Alegre, per joc va merèixer guanyar, però un empat ja va ser gairebé una victòria. Partit complicat contra el Vilanova que també es juga el
descens i que solament n’ha guanyat dos en aquesta segona volta i és el pitjor equip d'aquesta categoria en
aquesta segona fase. Serà una final, es guanyarà doncs en les tres últimes jornades a casa, es va jugar molt
bé. L'afició té el vot de salvar la categoria amb la seva presència, no vull ni ser positiu ni negatiu, es pot baixar si es perd demà. Per això demano a tots els aficionats que acudeixin en massa al camp, cal fer ple històric. Curiosa dada dels últims 4 equips en aquesta segona volta, Horta, Torredembarra, el Catllar i Vilanova,
no esten entre cap dels últims cinc classificats. Perquè vegin com empenyen els de baix, Vista alegre és tercer classificat en aquesta segona fase; Alpicat, 7; Balaguer, 9 i Jesús i Maria, 11.
JESÚS I MARIA PREPARA UN EQUIP PER TORNAR A PRIMERA CATALANA. La directiva no descansa ja prepara la propera temporada. Primer fitxatge el mister Jordi Rojas, ex entrenador del R-Bítem, Valls i la Canonja, Ascó i Reus cadet divisió d'honor, treballador, bona persona, bon psicòleg, gran professional del futbol de
la província, entusiasta. En sap molt de futbol. I ara acaba el somni després de cinc anys d'èxtasis, dos ascensos i tres categories, de nou serà equip de segona catalana, categoria ideal per a aquest equip. José
Mari seguirà vinculat al club, com ajudant de Rojas.
Aquest equip vol ser competitiu la lliga vinent: “tenim un objectiu: quedar entre els cinc primers”, em diu
un directiu. La bona notícia és tenir una altra vegada a aquest equip en la Segona Catalana, rivalitat amb La
Cava, Camarles, Tortosa, etc. què gran Segona Catalana ens espera la propera temporada, es preparen tambors de guerra.
CARTA OBERTA A TOTS ELS ENTRENADORS EBRENCS. Els equips que estan salvats, per favor que juguin sols els que tota la temporada han estat de reserves o els jugadors d'últim any de juvenil. La resta, a

El Deltebre va fer el passadís al
campió. El partit, en general, fou
fluix. El Deltebre, amb obligació i
minvat per les baixes, va estar
espès al primer temps. I Quim va
fer el 0-1. El Camarles, sense jugar
amb molta intensitat, es defensava
amb ordre. El Deltebre, amb
Delatorre, va millorar a la represa,
amb ocasions i empatant Noguera.
Recuperant la segona plaça.

El Batea es va avançar amb gols
d’Enric i Cristian. Era el minut 12.
Però al 24, en un partit elèctric,
Manel i Jonatan havien empatat. Lluc
va fer el 3-2 abans del descans. La
represa va ser més calmada amb
un Batea que insistia davant
l’Aldeana, ben replegada. Agustí
empatava al 82 i quan semblava
que l’empat seria definitiu, Amado va
fer embojir l’afició amb el 4-3.

Un gol de Sisco Faiges va ser l’1-0
(13’). I va significar la victòria d’un
Alcanar que es manté viu per la salvació. Era un partit amb doble
valor entre rivals directes, com
altres que encara queden com el
de demà a Móra la Nova. L’Ametlla
també haurà d’assegurar la categoria diumenge contra el Corbera.

CORBERA-ULLDECONA 2-4

FLIX-OLIMPIC 2-1
S JAUME-PINELL 3-1

L’Ulldecona no guanyava fora de
casa des del 16 de febrer quan va
fer-ho al Pinell. Diumenge va aconseguir-ho a Corbera. Un triomf que
allunya als locals del somni de tenir
opcions de promoció i, en canvi,
acosta a l’Ulldecona que diumenge
rebrà el Deltebre amb possibilitats
degut a que està a sis punts, els
que queden en joc (golaverage
estaria al seu favor).

L’Olimpic va sortir mentalizat, conscient del que es jugava per la permanència. I va tenir opcions com
un gol fantasma de Moya. Jordi,
porter local, va estar encertat.
Però va ser Sidhart qui va marcar
(43’) l’1-0. A la represa, Ignasi va
empatar aviat. Però l’Olimpic no va
poder reaccionar arran del segon
gol de Siddhart. Diumenge, partit a
cara o creu contra el S. Bàrbara.

VILALBA-LA SÉNIA 1-1

S. BÀRBARA-M NOVA 3-2

Partit intrascedent per als dos
equips. El Vilalba, amb el descens ja
consumat, i la Sénia tranquil a la
taula després d’una segona volta
força positiva. Poley va deixar de
ser el tècnic del Vilalba el divendres
passat. La junta, en la jornada anterior, a Batea, ,ja es va reunir amb
Robert Avinyó (la Cava B) perquè
pugui ser el tècnic la lliga propera.

El Móra la N.es va avançar (Jordan i
Marc). Però Johan i Ximo (44’) van
empatar, en un moment psicològic.
A la represa, el partit va estar obert
i es va resoldre amb gol de Roger
(87’). Un gol que val tres punts d’or
per la permanència. El Móra N
necessitaria guanyar l’Alcanar. I el
Santa, puntuar a Móra d’Ebre.
Ambròs no seguirà al Móra N.

El Sant Jaume, debilitat en el darrer
tram de la competició per les baixes (com en bona part de la lliga),
va vèncer el Pinell, equip que torna
a la zona de descens directe i que
diumenge visita el Vilalba. El Sant
Jaume es va avançar amb gol de
Saül. Empatava Cristian i Coto,
recuperat (47’) i (79’) (p), sentenciava. El S. Jaume se la torna a jugar
demà a Horta. J. Marc i Hristo
podrien tornar.

R BITEM-HORTA 0-2
L’Horta va trencar la ratxa de vuit jornades sense guanyar a Bítem (0-2),
un partit que ja avançàvem en l’edició
de la setmana passada. L’Horta
agafa oxigen però, com la majòria,
ha de certificar la permanència demà
contra un rival directe: el S. Jaume.

descansar. Sé que el 90% d'entrenadors no em faran cas. Que els importa més guanyar, però en la vida no tot és
guanyar, i si participar i donar oportunitats als que cada setmana van a entrenar i han xuclat molta banqueta.
SEGONA CATALANA - UN ALTRE DESASTRE, SET EQUIPS PODEN DESCENDIR. Gran final de temporada està realitzant el Tortosa. Cada any un desastre en aquesta categoria, si fa tres va ser per la reestructuració on van baixar
sis conjunts, aquesta pot ser un altre desastre, poden baixar 6 conjunts sinó puja el que promociona i baixa l'Amposta, juntament amb el Jesús i Maria. Impossible? Que va. Pot baixar fins al Catllar, o sigui que podrien baixar set
equips. Ocorrerà o no ocorrerà. Pot passar. El Tortosa com una moto, vuit jornades sense perdre. Quins són els
equips que acabaran millor aquesta lliga? Doncs en les últimes 7 jornades el líder ha estat el Tortosa amb 17 punts,
li segueixen Morell, Reddis, Alcanar, Roda i Perelló, Jesús Catalònia, Vila-seca i Canonja, com veuen els de baix empenyen. Alcanar segueix amb el seu rècord. Cada jornada marca, la setmana passada va fer 5 gols, aquesta 4. Fa
temporades tenia la millor defensa, ara té els més golejadors d'aquesta categoria. Per al R-Bítem que s'acabi la temporada. En els cinc últims partits, tres gols i solament un punt,. Jesús Catalonia encara no està salvat. Però no passa res. Està acostumat a patir. El dissabte empatarà amb el Morell, punt que necessita aquest equip per assegurarse la promoció. Ampolla i Gandesa cansats de la temporada, els dos porten cinc jornades sense guanyar i aquesta
setmana es van ‘posar d'acord’, un empat i tots contents. Gran el Perelló que va guanyar 3-0 al campió. El president
de l'equip de Molinos li va dir al del Reddis: “nosaltres et fem 'paseillo', però els punts s'han de quedar a casa”.... Va
punxar el Cambrils i va guanyar el Roda. Al Perelló solament li serveix guanyar contra el Gandesa i el Valls. Es meta
complicada, però no impossible. M'han promès des de la directiva del Perelló que si l'equip se salva, banyaran a Molinos amb xampany. A Cambrils hi ha embolic, igual el diumenge ni juguen, porten vuit mesos sense cobrar, això si,
els tres últims fitxatges cobren, als entrenament acudeixen solament 6 jugadors.
3A CATALANA - 5 PARTITS D'ALT RISC. Ni sóc un mag ni un endeví. No faig travesses perquè sóc molt dolent, la
setmana passada em vaig atrevir i vaig dir que el Santa Bàrbara guanyaria al Móra, Alcanar a l'Atmetlla i l'Horta al
Remolins-Bítem. Ple al quinze, vaig dir que no em pronunciava sobre el Sant Jaume-Pinell, però que el Sant Jaume
està fort. I va guanyar. Vaig dir que Batea o Deltebre, un dels dos, punxarien, i així va ser, i gairebé els dos. El Deltebre no va marcar fins als minuts finals, i posats en farina segueixo les meves apostes per a la propera setmana.
Igual fallo en totes: guanyarà l'Ulldecona al Deltebre, Batea al Flix, Pinell a Vilalba, i hi ha tres partits entre sis dels implicats: “mare meva, els àrbitres es guanyaran ben el seu sou”. El Móra Nova guanyarà a l'Alcanar, l’Olímpic al Santa Bàrbara i Horta-Sant Jaume serà un empat o guanyarà el Sant Jaume. Aquest equip porta sis jornades invicte. Em
sorprèn que aquesta campanya a nivell d'embolics, arbitratges i altres coses del guió d'un partit, la cosa està més
calmada que mai. El Camarles li va aiguar la festa al Deltebre, però segueix invicte aquesta temporada en camp contrari, rècord que vol que perduri la propera temporada a Segona Catalana. Partit de traca. Batea guanyava 0-2 i es
van posar nerviosos, i quan es van adonar 4-3, amb uns últims minuts vibrants, si dura aquest partit quinze minuts
més acaben 6-6. Qui pot acompanyar al Vilalba i R.Bitem? Horta és el penúltim de les últimes set jornades, solament
una victòria i Pinell i Olímpic només 7 i 8 punts en aquestes set. Al Sant Jaume i Alcanar els veig forts i amb força,
amb la qual cosa l'Olímpic i Pinell, un dels dos, podria descendir. I ull, última jornada Santa Bàrbara- Batea, AlcanarOlímpic, Sant Jaume-Camarles, Deltebre-Ametlla, mentre en la 2a Catalana gairebé tot està decidit, aquí la promoció
i els descensos estan al roig viu. Per això és la millor categoria, per a mi.
A Vilalba Poley ja no va aguantar més i el diumenge no va seure a la banqueta. No va dimitir. Marxa cap a casa
per a dormir més tranquil.
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Equip
1. Cornellà
2. Muntanyesa
3. Europa
4. Terrassa
5. Rubí
6. Ascó
7. Palamós
8. P. Mafumet
9. Santfeliuenc
10. Manlleu
11. Figueres
12. Cerdanyola
13. Vilafranca
14. Masnou
15. Gavà
16. Castelldefels
17. Vilassar
18. Santboià
19. Rapitenca
20. Gramanet

Campió

El Deltebre va fer el
passadís d’honor al
campió, el Camarles. El
partit va acabar en empat a
un gol.

Passadís al campió, el Camarles, del Deltebre, diumenge.

CLASSIFICACIÓ

P Balaguer-Tàrrega

32 64 36 65 Andorra-Torreforta
32 50 32 60 V. Alegre-Amposta
32 61 42 56 Vilanova-Torredemb.

3. Torreforta
4. Tàrrega

32 36 34 53

5. Horta

32 53 39 47

6. Almacelles

32 48 44 44

0-3

Equip

1-3

1. Reddis

Marianao-Martinenc

0-1

Viladecans-Igualada

2-0

32 47 46 44
Horta-Catllar

8. Igualada

Alpicat-Almacelles

9. Tecnofutbol

32 37 36 42

10. Catllar

32 36 45 40

11. Vilanova

32 39 32 39

12. Amposta
13. Andorra
14. Balaguer
15. Marianao

2-0

PRÒXIMA JORNADA
Balaguer-Almacelles

16. Vista Alegre

18. Alpicat

3. Batea

32 84 57 60

Flix-Olimpic

2-1

4. Valls

32 54 40 57

La Selva-Cambrils

1-1

4. Ulldecona

32 65 38 55

S. Bàrbara-Móra N

3-2

5. Alcanar

32 83 57 54

Roquetenc-Alcanar 1-4

5. Flix

32 62 43 54

Alcanar-l’Ametlla

1-0

6. Ampolla

32 54 41 52

6. Corbera

32 69 55 53

Corbera-Ulldecona

2-4

7. Gandesa

32 47 44 49

7. Aldeana

32 51 53 47

Deltebre-Camarles

1-1

8. Rem. Bítem

32 64 46 47

8. la Sénia

32 62 48 43

R. Bítem-Horta

0-2

S. Jaume-Pinell

3-1

9. S. Bàrbara

32 50 53 42

10. L’Ametlla

32 58 56 42

11. Horta

32 43 54 41

12. Móra Nova

32 57 57 41

13. Alcanar

32 42 51 40

14. S. Jaume

32 44 71 40

15. Olimpic

32 62 60 38

16. Pinell

32 53 61 37

17. Vilalba

32 34 82 28

18. Rem. Bítem

32 30 95 13

9. Vilaseca

32 49 39 47

10. la Cava

32 45 43 46

11. Canonja

32 49 46 44
32 55 48 43

16. la Selva

32 41 87 18

17. Roquetenc

32 28 69 18

18. Calafell

32 30 120 13

1. Godall

30 118 17 8 3

CLASSIFICACIÓ

sus

2. Campredó 30 84 37 6 6

Tivenys-la Cava

0-2

3. Ginestar 30 84 30 6 4

Ebre E-Campredó

4-3

1. Fonsanta
2. Tortosa

5. Tivenys

31 76 46 5 6

Ginestar-Roquetenc
Catalònia-Benissanet

4. C. Clar

1-1

5. Valls

7. Arnes

Ascó-Godall

1-4

6. Vilanova

9. Ascó

1-2

30 79 66 4 6

10. la Cava 30 51 58 3 8
11. Ebre E

Muntells-Arnes

31 36 56 3 7

12. J. i Maria 30 55 64 3 5

14. Bot

29 51 66 3 0

82 28 7 6

Vilafranca-Valls

5-0

C. Clar-Suburense

4-0

100 34 7 5

dissabte

7. Santboià

58 49 4 8

30 42 97 1 8

16. S. Jaume 29 15 112

8

17. Muntells 30 25 116

5

la Cava-Ebre E (16h)
Benissanet-J. i Maria (18h)

2-1

Ampolla-Gandesa

2-2

PRÒXIMA JORNADA
dissabte
Reddis-Valls (17 h)
Catalònia-Morell (18.30 h)
Calafell-Tortosa (17 h)
diumenge
Perelló-Gandesa (18 h)
R. Bítem-R. Berà (18 h)
la Cava-la Selva (18 h)
Cambrils-Roquetenc (12 h)
Alcanar-Canonja (18 h)
Vilaseca-Ampolla (17 h)

PRÒXIMA JORNADA
dissabte
Móra Nova-Alcanar (20 h)
Horta-S. Jaume (17.45h)
diumenge
Vilalba-Pinell (18h)
la Sénia-Aldeana (17 h)
Batea-Flix (18h)
Olimpic-S. Bàrbara (18h)
L’Ametlla-Corbera (16.45 h)
Ulldecona-Deltebre (18 h)
Camarles-Rem. Bítem (18 h)

Veterans
RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

GF GC P 26a jornada

1. Ulldecona 138 19 69

Montserratina-Begues

2. Montserratina 171 21 69

la Cava-Icomar

3-1

Vallirana-Borges

2-2

S. Sadurní-Pla

sus

Monjos-Vinyets

0-3

8. F. Vilafranca

54 45 4 5

9. S. Cugat

60 56 4 2

5-0

RESULTATS

Equip

GF

GC

P 28a jornada

1.Amposta

75

25

5 9 Tortosa-Alcanar

2. Vinaròs

61

24

55

4. Icomar

146 19 66

3. Aldeana

89

39

45

112 22 62

59 75 3 7

12. Suburense

49 59 3 5

55

46

42

5. Rapitenca

56

45

39

6. Ulldecona

58

40

35

3-2

5. Begues

87 53 47

Vilanova-Riudoms

5-1

6. Cunit

99 73 41

7. S. Sadurní

48 66 31

7. la Sénia

64

74

29

8. Pla

60 105 29 PRÒXIMA JORNADA

8. Tortosa

54

58

28

9. Quintinenc

48 69 26

9. Roquetenc

44

58

27

10. Vinyets

56 107 26

10. Filrey R Bítem

49

87

27

11. Monjos

52 77 26

11. Jesús i Maria

39

65

23

34 91 15

12. Catalònia

49

73

22

Ulldecona-Quintinenc
Cunit-Gavà

3-0
9-0

2-4

Catalònia-Perelló

3-1

Aldeana-Roquetenc

6-2

Canareu-J. i Maria

2-2

Rapitenca-Ulldecona

2-0

Vinaròs-la Sénia

3-1

PRÒXIMA JORNADA
Amposta-Canareu

43 52 4 0

11. S. Andreu

4. Alcanar

Santboià-Olerdola

PRÒXIMA JORNADA
10. Levante

3. la Cava

66 64 4 8

S. Jaume-la Galera (16h)

15. Xerta

0-2

70 49 5 4

Xerta-Ascó (18h)
diumenge

2-5

106 45 6 1

Bot-Arnes (17.30 h)
Campredó-Ginestar (17h)

Tortosa-Vilaseca

Equip

96 48 6 1

PRÒXIMA JORNADA

Roquetenc-Catalònia (16.30 h)

13. La Galera 30 27 41 3 0

30a jornada

Molins-Fontsanta

J. i Maria-Xerta

8. Benissanet 30 51 59 4 8

9-1

CLASSIFICACIÓ

GF GC P

Gladiador-Levante

6. Catalònia 30 63 42 5 3
30 50 38 4 9

Morell-Calafell

RESULTATS

3-0
4-1

4-2

Tortosa Ebre-S. Andreu 2-0

3. Molins
4. Roquetenc 30 80 42 5 8

Canonja-Catalònia

Femení. 2a Divisió

Femení. 1a Divisió

Bot-S. Jaume

32 jornada, Tercera catalana

32 60 35 58

32 42 47 35

Equip

P

4-3

15. Cambrils

32a jornada 4a catalana

J GF GC

Aldeana-Batea

Torredembarra-Marianao

J GF GC P

Equip

32 54 27 61

32 33 47 38

Equip

32 jornada, Segona catalana

RESULTATS

2. Deltebre

32 47 63 37

RESULTATS

CLASSIFICACIÓ

2-0

14. Perelló

CLASSIFICACIÓ

Rapitenca i Gramanet.

Roda Berà-la Cava

Amposta-Vilanova (diss 18h)

Quarta Catalana

Baixen a 1a Catalana: Santboià,

32 65 30 64

32 49 61 38

Catllar-Alìcat

Vilassar:

1-1

32 41 43 40

32 33 54 33

Muntanyesa, Europa i Terrassa
Baixa per compensació (de moment):

Vilalba-La Sénia

13. Roda Berà

Tecnofutbol-Horta

Promoció d’ascens: Cornellà,

32 75 34 72

Tàrrega-Andorra

32 51 68 33

PRÒXIMA JORNADA

1. Camarles

Igualada-J. i Maria (diu 17 h)

17. J. i Maria

2-1
1-2
0-2
2-3
1-0
3-0
4-0
1-0
6-0
2-0

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

2-1

Torreforta-Vista Alegre

32 40 50 36

P
73
73
69
69
69
68
61
57
57
50
47
46
44
44
42
42
42
40
31
18

3-0

32 44 48 38

Martinenc-Viladecans

GC
40
31
29
29
36
40
53
37
41
39
52
58
50
46
52
51
49
54
67
77

Valls-Rem. Bítem

12. Catalònia

32 36 40 36

GF
58
61
52
52
59
53
62
45
46
39
51
52
41
36
43
46
35
47
31
25

Perelló-Reddis

3-0

32 46 49 44

P
9
7
9
9
11
8
9
13
13
14
13
12
18
16
20
16
18
18
21
28

32 64 20 72

3. Tortosa

0-0

P

Jesús i M-Tecnofutbol 1-4

7. Torredembarra

CLASSIFICACIÓ
G
E
22
7
21
10
20
9
20
9
21
6
19
11
16
13
16
9
16
9
13
11
11
14
10
16
12
8
11
11
12
6
10
12
11
9
10
10
7
10
4
6

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

RESULTATS

J GF GC

2. Morell

0-0

38a jornada, Tercera divisió

Tercera catalana

CLASSIFICACIÓ

32 jornada, Primera catalana

J GF GC

2. Viladecans

RESULTATS

Segona catalana

Primera catalana

1. Martinenc

17

Tercera divisió

Els
resultats
de la
jornada

Equip

diarimés
ebre

ESPORTS

la Sénia-Tortosa
Ulldecona-Vinaròs
Roquetenc-Rapitenca
Perelló-Aldeana

13. Riudoms

47 74 2 5

12. Vallirana

14. Olerdola

50 93 1 7

13. Borges

60 201 14

13. Canareu

36

53

21

15. Gladiador

38 128

14. Gavà

17 202

14. Perelló

30

72

12

Alcanar i Catalònia,
descansa
J. i Maria-Filrey R Bítem

Muntells-Godall (16 h)

9

4

diarimés
ebre
18

ESPORTS

HANDBOL. CENTRE D’ESPORTS TORTOSA

L’ascens s’allunya
El sènior masculí del Tortosa
és desplaçava a Barcelona a
disputar l’anada de l’última
eliminatòria d’ascens a 2a
Catalana. Els ebrencs van
triar el pitjor partit per desconnectar, segurament el pitjor que han fet aquesta temporada. Els nervis el hi van
passar factura i és que els
visitants tan sols van ser
capaços d’estar 10 minuts al
partit. Al descans la diferència ja era de 10 gols i cada
minut que passava s’anava
fent més gran, cosa que provocava que els del Baix Ebre
cada cop es desanimessin
més i la diferència anés augmentant (45-22). Aquest diumenge a les 12 serà la tornada al pavelló de Ferreries.
Tot i la gran diferència de
gols, els tortosins sortiran a
donar-ho tot per acomiadar
una temporada molt bona!
L’E.Cinta Curto, campió
El passat dissabte 17 de
maig es va disputar al
Pavelló Mora la Nova les
finals de mini-handbol de les
Terres de l’Ebre en categoria
benjamí. En la primera semifinal el Cinta Curto es va
imposar a l’equip amfitrió
amb solvència i en l’altra
l’Escola Ferreries tot i caure

derrotat davant l’Handbol
Amposta va passar a la final
degut a la manca de jugadors d’aquest últim, que va
demostrar un gran joc.
Després d’això és va disputar la final on l’Escola Cinta
Curto es va imposar clarament al Ferreries que va fer
jugar un gran partit.
El pròxim dissabte els
aquests dos equips disputaran les finals de la província
contra els equips guanyadors de les comarques del
Camp de Tarragona al
Pavelló Firal de Remolins. A
part d’això també es disputaran les finals en categoria
aleví on hi haurà representació ebrenca amb els equips
del C.E. Tortosa 1 i del Cinta
Curto 2.

www.mesebre.cat

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

“Satisfacció pel resultat”

L’Handbol Tortosa iniciava el
sector contra el BM Móstoles,
un equip descendit de Divisió
d’Honor Plata i que es presentà
amb un bloc compensat i amb
molt ofici, amb quatre jugadores
d’experiència i molt poderoses
físicament. Les madrilenyes
van imposar el seu ritme de joc,
pausat i lent, que va provocar
que les tortosines entressin en
una voràgine de nervis que provocà moltes errades en llançaments clars. Tot i això, a la mitja
part es perdia de dos gols (1311). L’inici de la segona, per a
les tortosines fou desconcertant, les va costar entrar en el
partit, situació que va ser aprofitada pel Móstoles que no va perdre la concentració. El joc tortosí va millorar però sense poder
fer res per disminuir l’avantatge assolit per les contràries i
arribant al final del partit amb un
resultat advers de 30-24.

Diumenge, el rival fou el BM
Sevilla, que va perdre amb el
Móstoles per un contundent 1628 i la circumstància de l’exclusió de la portera titular per roja
directa. Una jugadora va haver
de posar-se sota pals i això va
fer canviar el criteri arbitral que
va castigar duríssimament la
defensa tortosina amb continues exclusions, fet que provocà que el 60% del temps restant l’Handbol Tortosa jugués en
inferioritat: vint minuts de joc
tallat i intermitent. Les tortosines
es van refer i van jugar el seu
partit arribant al final amb un
injust empat (26-26).
Classificades en segon lloc,
valoració molt positiva de l’expedició tortosina, que va poder
constatar que l’equip Handbol
Tortosa Hidrocanal ha arribat a
un nivell de joc que permetria
gaudir a la nostra ciutat d’un
handbol femení a nivell estatal.

SECCIÓ PATROCINADA PER:

TWIRLING. DEMÀ DISSABTE A TORTOSA

Campionat de Catalunya
Demà dissabte 24 de maig,
el Pavelló Poliesportiu de
Ferreries
acollirà
el
Campionat de Catalunya de
Twirling 2014, amb un total
de 15 clubs participants i la
presència del president de la
FECT (Federació Esportiva
Catalana de Twirling), Rubén
Pueyo. Amb un atepeit programa de competicions,
aquestes s'iniciaran a les 08

hores del matí amb la
cerimònia d'obertura, i clouran a les 19.35 de la tarda
amb el lliurament de premis i
la cerimònia de cloenda.
El Club Twirling Tortosa arriba al 40è aniversari de la
seva fundació. Cal destacar
el president de l'entitat, Joan
Mompel, que ha anunciat la
seva intenció de retirar-se en
breu de la presidència.

JUDO

Futur incert del FC Godall?
Avui divendres hi ha una reunió en la que s’ha d’aclarir el
futur del campió de Quarta
catalana. Hi ha rumors de
que el futur és incert, que
poden marxar jugadors
seniencs i tècnic, tornant a la
seua localitat per l’estat del
club, amb dificultats per
seguir. Tot està pendent de
confirmar. Però ja hi ha clubs
que s’han interessat per si el

Godall no té futbol i, per tant,
no puja. El Ginestar va confirmar l’ascens en aquesta jornada i ara queda decidir si
pot haver-hi ascens compensat.
Del futbol femení dir que el
Tortosa Ebre va tancar la
temporada amb una victòria
2-0 que fou insuficient per a
poder assolir el primer lloc i
l’ascens.

ENDURO BTT BITEM

Nucli Tecnificació Priorat-Tortosa
Aquest dissabte dia 17 de
maig es disputa a Barcelona
el XI Trofeu Ne-Waza Francecs
Talens.
En categoria absoluta +78 Kg
Oscar Gómez que va fer una
bona competició però no va
poder accedir a la lluita de
medalles. També en categoria
absoluta però a -66 Kg. va
competir Cristòfol Dauden,
que encara que és júnior de
primer any va quedar en
segon lloc, aquest judoca tortosí s’està consolidant com

QUARTA CATALANA I FEMENÍ

un dels judoques amb mes
projecció del judo català.
En la categoria de veterans
van ser Sergio Abargues i
Alexadru Damián tots dos a la
categoria de -78Kg., cap
d’ells va poder arribar a la lluita per les medalles encara
que demostraren al llarg de la
competició el seu bon nivell i
les ganes. El proper cap de
setmana es desplacen fins a
Galicia per participar a
l’Europa Cup de la Corunya
(Junior).

1a. EnduBítem
Els guanyadors absoluts de la
1ª EnduBítem han estat:
1er – Edgar Carballo Gonzalez
- MONDRAKER (18:11.630)
2on – Cédric Gracia – CG BRIDAGE
SANTACRUZ
(18:32.280)
3er – Carles Barcons Gonzalez
–
MARZOCCHI-MAXXIS
(18:52.766)
1a – Janet Puiggros Miranda –
PARCELON BTT (26:53.983)
2a – Maria Sanchez Veliz CULT BIKES (32:10.275)
3ª – Isabel Alfonso Laguna –

THE BIKE RUN (34:11.687)
Acabada la cursa; participants,
familiars, amics i voluntaris de
la prova “hem gaudit d’un dinar
i amb els seu transcurs s’ha fet
sorteig de regals i l’entrega de
trofeus als guanyadors.
L’organització rep i conclueix
l’EnduBítem 2014 amb molt
bones sensacions i perspectives de cara al futur. Molt bons
comentaris per part dels participants i encara més bones
felicitacions per part del públic
que n’ha gaudit.
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PATINADORA DE L’ALDEA. CAMPIONAT DEL MÓN

Núria Gas, medalla de bronze

La setmana passada es va celebrar a Freiburg (Alemanya), la
Copa Alemana 2014, que va reunir a patinadors i patinadores
de països de tot el món.
Del club patí l’Aldea van participar Núria Gas en categoria lliure
júnior i Júlia Ventura en categoria
sènior, juntament amb un total
de 32 patinadors i patinadores
que van formar l’expedició
espanyola, entre modalitats de
figures obligatòries i lliure.
Divendres 16 va ser el primer
dia de competició per a les dos
patinadores aldeanes. La primera en actuar va ser Núria Gas qui
va fer un disc net, impecable,
patinat amb energia i un gran
estil, que li va donar el primer
lloc provisional passant a la subcampiona del món, l’argentina
Gisselle Soler. Era el torn de Júlia
Ventura, qui va aconseguir un

meritori 4t lloc provisional, competint també contra patinadores
Mundialistes, va executar un disc
d’expressió artística i dificultat
quasi impecable.
El dia següent les dos aldeanes
competien al vespre intentant
mantenir el resultats ja aconseguits. Núria Gas va ser la última
de la seva categoria en patinar i
encara que va tenir alguna errada en la part tècnica, va aconseguir que els jutges valoressin
molt la part artística, obtenint el
bronze.
Júlia Ventura, no va tenir el dia de
sort, i va acabar en un setè lloc.
Tot i això la part artística la va
patinar amb l’estil habitual. Les
dos patinadores del Club Patí
L’Aldea han demostrat a nivell
mundial que la tècnica i les coreografies de Manel Villarroya
estan entre els millors.
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A L’úLTImA

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI
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mésebre

L’AMPOLLA
Ajuntament
Forn de Pa Artesà Cabrera
Forn de llenya Brú
Hotel La Roca Plana
Rest.Club Nautic-Casa MonteroBar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana
LA SÉNIA

Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Avda. Barceloneta, 4
C/ Sol, 9
Avda. Ramon Pous, 32
Avda. Ramon Pous, s/n

Ajuntament
Inforsenia
L’ALDEA

Carrer de Tortosa, 1
C/ Tarragona, 20

Ajuntament
Bar Abril
Cafeteria Germans Marín
Pizzeria Cinta
Bar Societat
ASCÓ

Av. Catalunya, s/n
Av. Catalunya, 325
Ctra. Tortosa-l’Aldea
Av. Ràpita
Av. Catalunya, 131

Ajuntament
Bar Restaurant El Caliu
Pastisseria GRA-BO
Bar Nucleo
Restaurant Ca L`Escolà
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube
Bar Criscar
Bar Lo Sindicat
Escola Bressol L’Hortet
Forn de pa i pastisseria M Fresquet
LA RAPITA
Ajuntament
C.A.P.
Caprabo
Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet
Bar La bodega
Cabeteria El coc
Bar El Celler
Llotja de Peix
Unipost
Forn Carlos Ripolles
Bar Catalunya
Casa Chim
SUPWAY
ALCANAR
Ajuntament
Oficina Municipal de Turisme
C.A.P.
Cafeteria Moreno
AMPOSTA
Ajuntament
Dolche vita
Restaurant Naidi
Immobiliaria Mar i Vent
Mercat
Benestar Social i Familia
Bar La Lira Ampostina
Bar Estalvio
Hospital Comarcal d’Amposta
Bart’s Cafè (Delta Spa)
C.A.P.
Il·luminacióMontsià
Cafeteria La Tratoria
Cosell Comarcal Montsià
Forn Cafeteria Cavalles
Mossos d’esquadra
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.
MORA LA NOVA
Ajuntament de Mora La Nova
Fonda Barcelona
ROQUETES
Ajuntament
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s
Bar La tasqueta
Jutgat de pau
Mugli
Da Vinci
TIVISSA
Ajuntament
Consell Comarcal Ribera d`Ebre
TORTOSA
Ajuntament
Motos Cantó
Restaurant Sabogabar
Mercat Municipal
Hospital Verge de la Cinta
Cafeteria New Orleans
Bar La Tertulia
Bar Esport
Bar Mundial
Bar Roke
Pica pica
Lo Cistell
Banys
C.A.P.
C.A.P. del Temple
Biblioteca
Consell Comarcal
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança
Delegació del Govern
Esports Fevi
Bar Castells
U.R.V. Escola d’Infermeria
Serveis Territorials d’Ensenyament
Hotel Corona
Hotel Virginia
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús
Centre de Radioteràpia
Cambra comerç
Lizarran
Germans Marín Ferreries
Estudiantil Bar
Bar Trifassic
Jijonenca
Paco's bar
Diputació
Bar Ribera
Ebrequalitat
Bar Nou
Forn Carlos Ripollés - Jesús
ALTRES POBLACIONS
Ajuntament Benifallet
Ajuntament de Pinell de Brai
Ajuntament de Gandesa
Consell Comarcal Terra Alta (Gandesa)
Ajuntament de Batea
Ajuntament de Flix
Ajuntament de Mora d`Ebre
Ajuntament de Xerta
Ajuntament Sant Jaume d’Enveja
Ajuntament de Riba-roja

C/ De la Democracia, 2
C/ Riu, 45
C/ Joan XXIII, 2
Crta. Camposines, 43
Crta. Camposines, 57

Festiu
Plaça 20 de maig, 11
Av. Goles de L’Ebre, 208
Av. la pau s/n
Av. Goles de L’Ebre, 209

OFICINES TURISME

TURISME

Oficina Municipal
Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat
www.alcanar.cat/turisme

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló
Firal)
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel. 977 10 10 10
www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla
Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA
Tel. 977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Plaça Carles III, 13
Av. Jacint Verdaguer
Plaça del Mercat
C/ Sant Isidre
Plaça del Coc
C/ Sant Isidre
Port
C/ Comptedefloridablanca, 63
Plaça Vella
C/ Sant Isidre
Plaça Carles III,42
Parc Vila del Far
C/ Generalitat, 10
Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C/ Calig / Ronda del remei
Plaça Major

Pl. Espanya, 3-4
C/ Joseph Tarradelles, 108
Av. Ràpita
Av. La Ràpita, 38
Pl. Ramon Berenguer IV, 68
C/ Ruiz d’Alda,33
Av. Santa Bàrbara
C/ Montéis, s/n
C/ Jacint Verdaguer
C/ Ibiza, 14
Av. Catalunya
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita

C/

C/ Cervantes, 58
Burgos, 17, baixos

C/ Major, 88
c/ Hostal, 3
C/ Masia, s/n

Severo Ochoa, 4
C/ Major

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita
c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23
www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com
Oficina municipal de
Turisme Deltebre
c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE
Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15
www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat
Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1
AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24
www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7 1º
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02
www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com
DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura
Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar)
DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67
610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV
Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878
www.urv.cat
contacteu@urv.cat
UNED TORTOSA
Universitat Nacional
d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17 43500 Tortosa (Tarragona)
Tel. 977 443104 i 977 443108
Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es
informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS
C/ Castell, 2
Plaça Sant Roc, 2
Plaça España
Av. Generalitat, 165
Pl. Alfonso XII, 2
Av. Generalitat
Ctra. La Simpàtica
Av. Generalitat, 21
Plaça España, 11
C/ Teodor González
C/ Teodor González, 35
C/Adriá d'Utrech
C/ sebina, 5
C/ Ciutadella
Plaça dels banys, 1
Ferreries
Plaça Carrilet
C/ Del Vall
C/ Barcelona
C/ Alcanyis
C/ Montcada
Plaça de l’Estadi
Av. Ports de caro
Ctra. La Simpàtica
C/ Providència, 5-9
Av. Generalitat

Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
C/ Cervantes, 7
C/ Teodor González, 26
Plaça Joaquim Bau, 4
Plaça Joaquim Bau, 1
Plaça Joaquim Bau, 3
Av. de l'estadi, 1
C/ Montcada
Av. Generalitat

Oficina Municipal
Turisme
El Perelló
c/ Lluis Companys, 2
EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat
turisme@perello.altanet.org
Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova
c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74
www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org
Oficina Municipal
Turisme Ascó
Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83
www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Av. Generalitat

Calle Afores, S/N
Calle Carretera, 16
Plaça d'Espanya, 1
Bassa d´en Gaire, 1
Pl. Catalunya, 1
Carrer Major 16
Plaça de Baix, 1
Plaça Major, 13
Av. Catalunya 22-30
Placa de la Vila, 1

Oficina Municipal
Turisme Tivissa
c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51
www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

L’ONADA
Serveis a les Persones
Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en
tota mena de serveis adecuats a la gent gran.
Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,
L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.
Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com
Iberplant, jardineria i
vivers
Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA
Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70
www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net
Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3
AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com
Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66
terrazosmartinez@telefonica.net
Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13
AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23
EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94
www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com
Restaurant L`Esquella
d`en Gaudí
Cafés, montaditos,
tapes i vins
c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR
Tel. 977 73 03 96

Administració de
Finques Amparo Pérez
Esparza c/ Sant Isidre, 4850 43540 SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet
LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63
jordiporta@tumirada.es

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)
Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

XL Produccions
Il.luminació i imatge, organització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5
AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Plat a Taula
Catering & Delicatessen
c/ Platja, 14
L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73
www.phileas.grupoeuropa.com
phileas@grupoeuropa.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59
Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

GASTRONOMIA

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventallfreddy

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94
TORTOSA
Tel. 977 44 11 20
Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58
L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19
www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre
Crta. Deltebre - Riumar
Km.13
DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal,
camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE
Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

Hotel Restaurant Delta
Park
Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES
Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net
deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN
AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR
MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES
POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE
L’EBRE, CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA
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«Primentons i Tomates»
Avui: Xipirons amb faves
BRASERIA BAR MANÚ - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Plat de la setmana.

INGREDIENTS
• Xipirons
• Ceba
• Favetes baby
• Lloré
• Romer
• Rom
• All
• Sal
• Oli d`oliva

PREPARACIÓ:
En una cassola ambo li, sofregim la ceba, l`all,
i posem el lloré i romer, un cop sofregit, afegim
els xipirons i després les faves. Posem Rom i deixem reduïr Salem al gust. I bon profit

22
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serveis
Telèfons d’interès

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10

Realitza els canvis que consideris necessaris
en els teus assumptes de feina. És possible
que uns projectes nous tinguin un avanç inesperat.

Si vols comptar amb bona salut i beneficiar la
teva figura, procura fer una mica d'exercici,
almenys camina tot el que puguis, et sentiràs
molt millor.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

En els teus assumptes de feina, amb obertura i
col·laboració, tindràs millors resultats. Decideix-te
a delegar en altres les coses que no tenen gaire
importància.

Tracta de tenir una sana convivència en les
teves relacions sentimentals, mostra confiança en la teva parella i tracta que el teu
ambient familiar sigui grat.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Si has de prendre decisions importants en
qüestions de diners, fes-ho i ja no les posposis. És possible que realitzis un viatge de
manera intempestiva.

És possible que es produeixi un canvi de domicili, o fins i tot una ruptura o separació amb qui
hagis estat convivint, si així succeeix serà el
millor per a tu.

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

Pren grans decisions i fes plans encertats, perquè d'aquesta forma faràs que els teus beneficis econòmics augmentin. Tingues fe i confiança en tu mateix.

És possible que et facin una proposta i hauràs
de decidir ràpid. Es donaran alguns petits canvis que et beneficiaran molt al terreny econòmic
i també en l'emocional.

El temps. Previsió

Emergències

112

Mossos d’Esquadra

088

Bombers

085

Urgenciès (Ambulàncias)

061

TERRES DE L’EBRE

Màxima

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

No permetis que res ni ningú et desanimi. La
falta de motivació pot reflectir-se a la teva
feina, portant-te conseqüències molt poc beneficioses per a tu.

Algú et donarà una ajuda o un consell que servirà per millorar la teva economia. T'ompliràs de
nous incentius i voldràs fer coses noves, però
tracta de ser objectiu.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Serà un moment per demostrar tot el que
saps i per lluir-te no perdis tan magnífica oportunitat d'ensenyar als teus caps les teves
capacitats laborals.

Un amic t'ajudarà a prendre un decisió important que ja havies pensat, però que no t'animaves a fer-la. No has de témer res, la sort i alguns
bons amics et protegeixen.

Mínima

26º 10°
MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

Albiol Palles, Francesc
21

(Deltebre)

977489750
SOL

Aytés Meneses, Agustí
Cala Joanet, nº6 (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123
Rafecas Renau, Joan Josep
Av.

Generalitat,

7

(Tortosa)

977440327

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en general, tot i que amb alguns intervals de
núvols baixos al litoral sud fins a primera hora del matí i de nou a partir del
vespre. Independentment, al centre del dia es formaran alguns núvols d'evolució diürna a punts de muntanya.
Precipitacions
No s'esperen precipitacions.

Ulldemolins Reverter, Xavier
Generalitat,

17

(Alcanar)

669794921

Salom Beltran, Artur
Passatge

Júpiter,

18

(Amposta)

977704076

Franquet Tudó, Elvira

Lleó

CATALUNYA

TEMPERATURES

Farmàcies de guàrdia.

Bruch,

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

Plaça Espanya, 5 (St. Carles de la Ràpita) 977740164
Aguiló Ruiz, Neus
Barcelona,

65

bis

(Masdenverge)

977718702

Peset Bosch, Tomàs
Sant

Llorenç,

47

(La

Galera)

977718419

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

Visibilitat
Bona o excel·lent en general. Tot i així, de matinada i fins a l'inici del matí
hi haurà algunes boirines en general i algun banc de boira en valls i fondalades de l'interior del territori i a punts del prelitoral sud.
Vent
Tramuntana moderada amb algun cop fort a l'extrem nord del litoral, i vent
de component nord entre fluix i moderat a l'extrem nord Pirineu. A la resta
del territori el vent serà fluix i de direcció variable fins a l'inici del matí i de
nou durant la nit, amb predomini del terral al litoral central. La resta del dia
bufarà entre fluix i moderat, de component sud al litoral i de component sud
i oest a la resta.

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a
través de la web http://www.coft.org/.

Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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IMMOBILIARIAÑ
Amposta. P a s s a t g e
Guadalajara, zona
camp de futbol.
Pisos de lloguer a
estrenar de 2 habit a c i o n s , m e n j a d o r,
cuina, bany complet
i balconada. Alta
qualitat. Al costat
de col·legis, superi
zona
m e rc a t s
c o m e rc i a l .
P re u
450E/mes
Tel: 607538304
Alcanar.Carrer
Trafalgar.
Local
comercial en l'avinguda principal de Les
Cases
d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicionat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.
Tel: 610203144
Amposta. Avda. de
la
Ràpita
110.
Local en lloguer de
216m2. Centre del
poble.
To t a l m e n t
equipat. Possibilitat
de lloguer o compra.
Tel: 977249700

L'Ampolla. LLoguer.
Local
comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naútic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520
La
Ràpita.
C/
Local
Gorria.
c o m e rc i a l
amb
soterrani, 100 m2.
N o u p e r e s t re n a r.
En lloguer al millor
carrer de la població.
P re u :
1 . 1 0 0 €/ m e s
Te l :
610203144
Ulldecona. Edifici
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equipada, a.c. i
acabats de primera
qualitat. Pàrquing i
traster
opcional.
Consulti preus i distribucions.
Tel: 977252727
Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.
Piscina
comunitària per a 4
veïns.
P à rq u i n g .
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la
platja.
Te l :
977249700

classificats

www.mesebre.cat
Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
plantes, condicionat per a qualsevol
negoci.
Ubicació
immillorable.
Possibilitat
de
v e n d a o l l o g u e r.
Tel: 977249700
La
Ràpita.
C/
Gorria.
L l o g u e r.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

totalment equipat,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
c a r re r
Major
d ' U l l d e c o n a . P re u
390E.
Tel: 977743399
Castelló. Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
a p ro x .
molt
bé
situat en Grau de
Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al públic, des-

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial i oficines
amb soterrani i altell. En
lloguer
al
millor carrer
de la població.

610203144
balcó
i
b a n y.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu mensual: 425E. Molt
centric.
Te l :
977249700
Ulldecona. Local
en lloguer de 35m_,
reformat, amb aparador al carrer, sòl
de parquet i bany,

patx i lavabo, parquet. Aparador a 2
carrers. Preu de llog u e r 8 0 0 E . Te l :
977252727
Deltebre. Zona La
Cava, avda. Goles
d e l ' E b re . A m p l i
local
c o m e rc i a l ,
ideal per oficines.
Es cantoner i total-

ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i condiconat.
Lloguer
o
venda.
Consulti
preu. 610203144

La Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascensor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estrenar. Edifici nou en la
millor
zona
del
poble.
Lloguer
451E/mes.
Tel:
977249700

MOTORÑ
Caravana seminova
KNAUS
Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament
de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta,
potes
reforçades, estabilitzador ALKO, claraboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, antena TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

diarimés 23
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DIVERSOSÑ

Compro Lp's,
Cd's. Musica Rock
y subgeneros:
Prog, psych,
heavy,
etc...Tasamos y
recogemos a
domicilio.
Tel: 644 596 466
Email:
spotted.records@live.com

Vols anunciar-te?

610 20 33 25

LA RÀPITA

Aquest és el teu
espai privilegiat de

comercial@mesebre.cat

ES TRASPASSA

PUBLICITAT

No t’ho pensis més!

LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87

TREBALLÑ

diarimés
ebre

a l’última
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ENTREVISTA A JORDI PRINCEP, ACTOR, DIRECTOR I PROFESSOR DE TEATRE D’AMPOSTA

«La creença que un actor neix ja està obsoleta»
El dijous 29 de maig participa en el cicle Experiències WOK, organitzat per UOC i ADEDE, oferint la xerrada-taller La comunicació: un acte creatiu

ACTUALITAT
MV
El Cicle d'Experiències al
WOK sorgeix de la voluntat
d'aquesta universitat, juntament amb ADEDE, d'apropar el coneixement de persones que treballen al territori per enriquir la ciutadania. Jordi Príncep, actor,
director i professor de teatre d’Amposta, el dia 29 de
maig, participa en el cicle
Experiències al WOK, organitzat per la UOC i ADEDE,
oferint la xerrada-taller:
“La comunicació: un acte
creatiu”. Més Ebre ha parlat amb Jordi Príncep.

Més
Ebre:
El
Cicle
d'Experiències en què consisteix?
Jordi Príncep: Es tracta
d’un espai en el que es comparteixen sabers i experiències. L’objectiu és enriquir
projectes o potenciar-ne de
nous. Un bon lloc doncs per
estimular, incentivar, dialogar, establir sinèrgies... i
descobrir noves possibilitats. Des de l’Escola de
Teatre i Circ d’Amposta
(EtcA), realitzarem, dins d’aquest cicle, una activitat
amb el nom: “La comunicació: un acte creatiu”. Serà el
proper 29 de maig a les 19
h a la Seu de la UOC a
Tortosa. Nosaltres aportarem un taller eminentment
pràctic, en el que volem fer
visibles les múltiples aplicacions que la pedagogia teatral (que no és el mateix que
fer teatre, o més ben dit, és
molt més que fer teatre) pos-

sibilita en molts altres camps
professionals que no són
exclussivament
l’artístic.
D’aquí s’extreu que, educativament parlant, talment com
s’han de focalitzar totes les
activitats adreçades a nens i
joves, parlar del teatre com
a eina exclusiva per a la formació on s’emmarca la nostra
presència
a
les
Experiències al WOK. Així
ens ho van proposar i, per
aquest motiu vam valorar
que hi podíem fer una petita
aportació.
P: Què aporta el teatre a
nivell personal? De què em
pot servir?
R: Un, quan està aprenent
teatre mitjançant una bona
metodologia, i a més se’l fa

conscient d’aquesta, està
descobrint moltes possibilitats per ser aplicades al seu
camp professional i a la seva
pròpia vida personal i social.
De fet, molts exercicis utilitzats en “coaching” provenen
de la dramatització, és una
concreció més de la pràctica
teatral a la nostra societat.
P: Vostè és actor, director i
professor de teatre a
Amposta. Hem millorat a
l’Ebre en aquest camp, o
encara existeix la idea de
que és complicat dedicar-se?
R: En el terreny artístic, el
teatre encara necessita uns
anys per gaudir d’un reconeixement a l’altura d’altres disciplines artístiques. No
només a l’Ebre. Aquí concre-

tament hi ha gent, no poca,
que s’ha professionalitzat en
art dramàtic. El que hi ha
menys és gent que es dediqui al teatre i continuï vivint a
les Terres de l’Ebre. Cal, per
això, continuar impulsant
possibilitats, tant d’aprenentatge com de professionalització.
P: L’actor, neix o es fa?
R: Ser actor és una professió que, com totes, cal
aprendre i per això, també
com en totes, necessita
d’uns anys d’aprenentatge i
uns quans més d’especialització. Té associada una tècnica, una praxis i una teoria
que cal conèixer i desenvolupar i crec que ja està obsoleta la creença de que un actor

neix. Com qualsevol professió vinculada al terreny artístic, però, pot haver més predisposició o menys. En la
teoria de les intel·ligències
múltiples, molt acceptada
actualment per la comunitat
educativa, n’hi ha que fan
referència directament o indirecta al teatre. Com n’hi ha
que es vinculen a les ciències, per exemple. Però
aquestes, a l’igual que les
altres, cal potenciar-les
adientment de manera integral.
I, evidentment, totes cal educar-les. Nosaltres, com deia
anteriorment, hem engegat
l’EtcA amb l’objectiu d’oferir
una formació bàsica en teatre físic i circ, possibilitant un

servei de proximitat a la ciutat d’Amposta i a la resta de
territori de les Terres de
l’Ebre, donant a conèixer
aquestes disciplines a la
societat. I, a més, volem
col·laborar a accentuar el
valor pedagògic, en sentit
ampli, de la pràctica teatral.
P: Propers projectes.
R: El primer curs de posada
en marxa de l’EtcA ha estat
molt gratificant. Estem en un
moment de donar-nos a
conèixer i anar assentant el
projecte a tot el territori. Els
tres àmbits d’actuació de
l’EtcA: pedagògic, artístic i
social, han pogut engegar-se
en aquest primer curs i s’han
concretat de diferents maneres: formacions regulars, jornades i tallers, creacions
artístiques, etc.
D’aquí poques setmanes
clourem el curs amb, per
una banda, les Mostres
dels Tallers dels alumnes de
primer curs de joves i adults
de l’EtcA.
Serà el 14 de juny a la Fila, a
partir de les 18 h. Per altra
banda, durant la primera
quinzena de juliol, durem a
terme els cursos d’estiu.
Per al curs vinent continuarem amb tota la il·lusió i amb
tot el nostre treball posats
en consolidar aquest projecte i continuar apostant per
les possibilitats de la pedagogia teatral. Tenim el repte
d’anar consolidant totes
aquestes
experiències
durant els propers anys i
anar engegant-ne de noves.
www.festeatre.com i facebook/EscolaEtcA

