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PER CANTAR 
A LA RÀPITA

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Les obres per instal·lar el
jutjat social de Tortosa a
l'antiga comissaria dels
Mossos començaran
dijous.

P6

Ajudes per dinamitzar el
comerç d'Amposta.

P8

Societat

Una residència universitària,
prop del Campus de les
Terres de l’Ebre.

P9

Esports

Albert Viñas i Baltasar
Capera no segueixen
entrenant a l’Ascó i el
Perelló.

P14

Els operaris i les màquines de l'empresa Sando, SA han reprès aquest dilluns al matí les obres de construcció de la variant de la N-340
al seu pas per l'Aldea, aturades des de fa quinze mesos per les retallades pressupostàries del Ministeri de Foment. L'alcalde de l'Aldea,
el republicà Dani Andreu, ha celebrat la tornada als treballs i s'ha mostrat "esperançat" que, aquest cop, l'empresa adjudicatària pugui
enllestir la variant d'aquí uns divuit mesos sense més entrebancs i paralitzacions. Les previsions inicials del govern espanyol en el moment
de començar les actuacions apuntaven que la seva finalització tindria lloc durant aquests mesos finals de 2011. P3

La variant de l'Aldea,
en marxa

El projecte de soterrament de la línia elèctrica del Trabucador, al Delta de l'Ebre,
tindrà un cost superior als 800.000 euros i està previst que la seva execució comen-
ci abans el mes de març de l'any vinent. 
Representants del Govern, de la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi
Ambient, de la companyia elèctrica Fecsa-Endesa i de l’empresa Infosa -que explota
les salines de la Trinitat- han rebut ja el projecte executiu i han refermat el compromís
adquirit per assumir el seu finançament.                                                   P8

Compromís per totes parts
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articles de la secció d’opinió
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El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
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opinió

Estem immersos en una
campanya electoral que
sense exagerar gaire pot
ser decisiva pel futur del
nostre país i pel futur de les
Terres de l'Ebre. En els
darrers vuit anys, l'aposta
del govern socialista per
Catalunya ha estat decisiva.
Hem dotat a Catalunya del
millor sistema de finança-
ment de la seva història
aconseguint en el seu pri-
mer any 2.421 milions d'eu-
ros més que el sistema que
van negociar Artur Mas i
Jose M. Aznar. Catalunya
és la primera comunitat
autònoma en inversió exe-
cutada pel Ministeri de
Foment des de l'abril de
2004 fins a l'any 2011 amb
més de 15.400 milions
d'euros i una diferència
d'un 132 % dels governs
del PP. Catalunya, és la pri-
mera comunitat autònoma
en inversió per càpita,
1.966,88 euros per habi-
tant. El govern socialista ha
fet una inversió sense pre-
cedents en l'àmbit de les
infraestructures del trans-
port i ha complert estricta-
ment amb la Disposició
Addicional Tercera de
l'Estatut que el PP va recó-
rrer al Tribunal
Constitucional. Catalunya
ha rebut també 2.100
milions d'euros d'inversions
en fons local i a més som la
comunitat autònoma més
activa en l'àmbit de les
agrupacions empresarials
innovadores i la més benefi-
ciada dels programes de
competitivitat del sector de
l'automoció. Amb els socia-
listes al govern ha augmen-
tat la inversió pública en
recerca i desenvolupament
un 93 %.  Tot això són fets,
realitats contrastables.
A les nostres terres hem
tingut una xifra rècord d'in-
versió : 31 milions d'euros,
5.200 milions de les anti-
gues pessetes. Inversions
com la compra de la Finca
de Bombita, recondiciona-
ment i urbanització de DEVI-
MAR,  passeig fluvial
d'Amposta, Deltebre i Sant
Jaume, aparcaments a la

platja de l'Estany a l'Ametlla
o el  camí fluvial al marge
esquerre de l'Ebre a
Tortosa. Tot això a canvi de
res, sense haver donat ni
una gota d'aigua !
Per això el proper 20-N ens
juguem sortir de la crisi de
la mà d'un govern progres-
sista que aposti per un
canvi de model productiu o
tornar a l'economia vella, la
del passat, la del "pelota-
zo". Ens hi juguem el nostre
model social davant les
retallades de la dreta cata-
lana i de la dreta espanyola.
Ens hi juguem també tenir
un govern a Madrid que
aposti per les Terres de
l'Ebre o un govern d'aquells
que no fa molt recollien sig-
natures en contra del nos-
tre país.
La proposta que a
Catalunya encapçala
Carme Chacón és una
opció de futur, moderna,
amb idees noves i amb pro-
jectes destinats a reforçar
una economia saludable i
sostenible. Una proposta
que defensarà el nostre
territori, el nostre riu i la
nostra identitat.

Joan Alginet i Aliau
Portaveu adjunt del PSC a

Deltebre.

En política només 
valen els fets

Opinió

¡¡Han començat les obres!!!, ja era hora.
Tot i que ha estat a última hora, a les
darreries com dèiem abans o als pos-
tres com els anomenem ara,  no deixa
de ser una excel·lent notícia per l'Aldea
i per al territori.
Les obres de la variant portaven atura-
des 1 any, 4 mesos i 7 dies. Durant
aquest temps, des de l'Ajuntament de
l'Aldea, no hem parat de reivindicar la
solució a la nostra ancestral problemàti-
ca de seguretat.
Deixarem per mes endavant les celebra-
cions, ara toca treballar. Vigilar de prop
que el compliment de la paraula empen-
yada pel Sr. Victor Morlan el dia 14 d'oc-
tubre a Barcelona i feta realitat el dia 7
de novembre a l'Aldea, per a que no
sigui una briseta  d'estiu. Hi ha moltíssi-
ma necessitat de que la circumval·lació
s'acabi d'executar el més ràpidament
possible i hi ha molt desig de viure a un
poble “normal”, sense el disbarat de
vehicles de tota mena, molts d'ells de
40 tones, passant dia rere dia al costat
d'una gent que ha estat model d'abnega-
ció, que ha demostrat la seva fortalesa
i que sols te un objectiu, viure, passejar,
circular i gaudir del seu carrer principal,
l'Avinguda Catalunya que, a hores d'ara,
és encara la Nacional 340.
La llarga lluita ens fa ser constants amb
la reivindicació, per aquest motiu, i en
aquest moment de satisfacció, no volem
deixar de demanar el que seria una
mena d'avançament de la festa, l'Aldea

vol que 
mentre durin les obres s'alliberen els
peatges de l'Autopista AP-7. No cal obli-
dar que encara cada dia continua el
perill al nostre costat.
Per acabar, reiteraré una i mil vegades
l'agraïment del meu poble a totes aque-
lles persones i formacions polítiques
que, amb el seu suport, han fet possible
aquest reinici d'obres tant desitjat.

Daniel Andreu i Falcó
Alcalde de l'Aldea

Han començat les obres!!!

Opinió

El reinici de les obres de la Variant és una “noticia
excelent” per al present i per al futur del municipi
aldeà. 
Subratllava Dani Andreu, l’Alcalde, que “és
moment d'agrair a tots els que ho han fet possi-
ble, i en primer lloc a la ciutadania de l'Aldea que
s'ha mostrat sempre ferma a l’hora de defensar el
seu dret a tenir una Avd. Catalunya per la que no
pasen cada dia 15000 vehicles, molts d'ells de 40
tonelades”. 
La represa de les obres és una realitat.
“L’expectació ha estat molt gran des del dijous
passat quant va esclatar la noticia del reinici, el

seguiment per part dels mitjans ha estat especta-
cular”. 
L’interès general  fa veure que la variant “és un
desig per una gran majoria” dels aldeans per a
poder acabar en un cert temps amb la perillositat
i l’accidentalitat de la travessia i viure, circular i
pasejar amb normalitat com ho fan a gairebé tots
els pobles de Catalunya. “Una gran victoria de tots
els que han aportat convicció, generositat i esforç
per arrancar de nou les obres que per molts eren
anhelades”. Sempre poden haver-hi veus contrà-
ries, però la realitat és que les obres han tornat i
per als partidaris això és tot un èxit. 

Editorial

“Les obres més esperades”
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vista la documentació i projecte presentat pel senyor Dionisio Rodríguez
García, en representació de l'empresa Interoute Iberia SAU, en què
sol·licita llicència d'obres per a la estesa de fibra òptica a l'alçada de la
AP-7 - PK 318+000 al municipi de l'Aldea, es sotmet a informació públi-
ca pel termini d'UN MES, de conformitat amb l'establert a l'article 48 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, als efectes de què els legítims
interessats presentin les reclamacions o al·legacions que considerin
oportunes (Exp. 144/2011).

L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 7 de novembre de 2011

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vista la documentació i projecte presentat pel senyor Dionisio Rodríguez
García, en representació de l'empresa Interoute Iberia SAU, en què
sol·licita llicència d'obres per a la estesa de fibra òptica a l'alçada de la
AP-7 - PK 316+900 al municipi de l'Aldea, es sotmet a informació públi-
ca pel termini d'UN MES, de conformitat amb l'establert a l'article 48 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, als efectes de què els legítims
interessats presentin les reclamacions o al·legacions que considerin
oportunes (Exp. 143/2011). 

L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 7 de novembre de 2011

Aquest inici d’obres ha sig-
nificat una molt bona noti-
cia per l'Aldea i el principi
de la fi d'un gran mal son.
Dilluns es van rependre les
obres de la variant de l'N-
340, al Baix Ebre, després
que les retallades obligues-
sin a paralitzar-les l'estiu
del 2010. L'alcalde del
municipi, Daniel Andreu,
considera que "és una molt
bona notícia" per al territo-
ri. Segons fonts munici-
pals, l'empresa Sando SA,
encarregada dels treballs,
es va posar en contacte
amb Andreu per comunicar-
li que després de reunir-se
amb el Ministeri de Foment
havien arribat a un acord
per reiniciar les obres el dia
7 de novembre. L'obra va
quedar paralitzada l'estiu
de l'any passat per la crisi i
les retallades en infraes-
tructures que va aplicar el
Govern central, quan ja

s'havia executat un 40%
del projecte. Des d'alesho-
res, l'Ajuntament de l'Aldea
havia pressionat perquè
continuessin els treballs,
que permetran treure del
centre de la població el
gran volum de trànsit que
circula per l'N-340. El 17
d'octubre passat Foment ja
va anunciar a l'alcalde que
l'obra es desbloquejaria en
poques setmanes, cosa

que finalment ha passat.
Per reprendre-la, s'ha modi-
ficat el projecte inicial per
afavorir el futur Corredor
Mediterrani, i Foment ja va
anunciar que disposava
d'una partida de 4 milions
per invertir en aquesta
infraestructura aquest
D’aquesta manera, dues
màquines excavadores, un
camió i part de l'equip tèc-
nic de l'empresa adjudi-

catària es van traslladar
dilluns al matí a les fins ara
abandonades obres de
construcció de la variant
de la N-340 a l'Aldea per
reprendre els treballs.  La
variant tindrà dos carrils
d'una longitud de 7,6 quilò-
metres, s'iniciarà a la
variant d'Amposta i aca-
barà al terme municipal de
Camarles. 
"Esperem que l'obra sigui

d'una vegada per totes rea-
litat per eliminar la perillosi-
tat de la travessera de

l'Aldea i donar a la comarca
una millor mobilitat", asse-
gurava a peu d'obra el
mateix Andreu. 
L'alcalde ha volgut agrair
les "gestions" efectuades
per "tots els grups polítics"
municipals així com les for-
macions catalanes amb
representació al congrés.
Més enllà de les suspicà-
cies que pot generar el fet
que la represa de les obres
arribi en plena campanya
electoral de les generals i
de la incertesa que plana
sobre l'execució d'aques-
tes actuacions -"aquestes
obres saps quan comen-
cen, però no quan acaben"-
Andreu confia en disposar
de la variant en el termini
de divuit mesos que preveu
ara Foment. 
"Patirem tots i cadascun
dels dies perquè a l'en-
demà no estiguin aturades.
És una experiència que
hem patit: gat escaldat
amb aigua tèbia en té prou.
Des de l'Ajuntament facilita-
rem les coses al màxim
perquè les obres continuïn i
exigirem que les adminis-
tracions es comprometin
com ara ho han fet".

Es reemprenen les obres 
de la variant de l’Aldea

L'Ajuntament de l'Aldea
comunicaba que l'em-
presa SANDO SA, es va
posar en contacte el
dijous 3 de novembre,
amb l'Alcalde de l'Aldea
Dani Andreu, per tal de
comunicar- li que les
obres de la variant de
l'Aldea s’iniciaven el pro-
per dilluns 7 de novem-
bre.

Una actuació de 8Km i un pressupost de 26,2 MEUR

Ha de permetre descongestionar el centre de la població, per on passen 15.000 vehicles diaris

REDACCIÓ

Les obres es van reiniciar aquest dilluns passat.

CEDIDA

«Patirem tots i cadascun dels dies fins

que l’obra no estigui acabada»
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Durant la trobada els
alcaldes ha manifestat les
seves inquietuds als repre-
sentants territorials de la
Generalitat i els han pre-

sentat els projectes muni-
cipals que inclouran a la
convocatòria del 2013 del
Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya (PUOSC), per
tal de planificar-los. 
En aquest sentit, el dele-
gat del Govern ha explicat

que “l'objectiu de la reunió
no és altre que conèixer
les preocupacions dels
alcaldes i acompanyar-los
en tot allò que sigui neces-
sari, especialment en
aquests moments tant crí-
tics per a les arques muni-

cipals, i en què els són
indispensables els ajuts
del Govern de la
Generalitat”.
Així mateix, Xavier Pallarès
també ha visitat aquest
matí la Palma d'Ebre, on
s'ha reunit amb l'alcalde

Gil Martí i altres membres
del consistori, per conèi-
xer de primera mà la situa-
ció d'aquest municipi de la
Ribera d'Ebre.
Seguidament, s'han tras-
lladat fins a l'Agrícola i
Secció de Crèdit La Palma
SCCL, on aquests dies
s'han iniciat els treballs de
la nova collita d'olives.
Aquesta visita a
l'Ajuntament de la Palma
d'Ebre del delegat del
Govern forma part del
seguit de trobades que, tal
com va destacar en el
moment de la seva presa
de possessió, ha volgut
fer als diversos ajunta-
ments de les Terres de
l'Ebre, per conèixer de pri-
mera mà quina és la situa-
ció dels municipis. 
A data d'avui, el delegat
del Govern ja ha dut a
terme prop d'una cinquan-
tena de visites als ajunta-
ments ebrencs.

Xavier Pallarès es reuneix amb els 
alcaldes de la Terra Alta

El delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès,
s'ha reunit aquest dijous
amb els alcaldes de la
Terra Alta, a la seu del
Consell Comarcal a
Gandesa, acompanyat
pel president de l'ens
comarcal i alcalde del
municipi, Carles Luz, i
per la directora territo-
rial de Governació i
Relacions Institucionals,
Rosa Peig

Per conèixer de primera mà els projectes municipals per al PUOSC 2013

REDACCIÓ

Reunió del delegat amb alcaldes de la Terra Alta.
Cedida

L'Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs II (ANAV)
ha començat fa pocs
dies la construcció del
Magatzem Temporal
Individualitzat (MTI) a
Ascó. Amb l'MTI la cen-
tral d'Ascó ampliarà la
seva capacitat d'emma-
gatzematge ja que les
piscines on s'acumulen
els residus només
podrien acaparar les res-
tes de combustible dels
propers dos o tres exer-
cicis. Com ha explicat el
director general de
l'ANAV, José Maria
Grávalos, el magatzem
individualitzat "permetrà
tenir capacitat per ope-
rar amb seguretat, que
és del que es tracta". Les
obres acabaran en pocs
mesos i s'espera que en
menys d'un any s'hagi
atorgat el permís de fun-
cionament perquè l'MTI
estigui operatiu al segon
semestre de l'any que
ve. 

Ascó inicia la
construcció del

MTI

El Taller del peix neix grà-
cies a l'impuls dels ajuts
de l'Eix 4 del Fons
Europeu de la Pesca
(FEP), gestionat pel Grup
d'Acció Local Litoral a la
costa de l'Ebre(GALLCE),
amb col·laboració del
Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de
la Generalitat. 
L'objectiu és incentivar el
consum de productes del
mar entre els consumi-
dors més joves. 
En el cas de l'Ametlla de
Mar, l'encarregat de com-
plir amb aquesta fita a
l'Escola Sant Jordi és el
cuiner del restaurant el
Molí dels Avis, Josep
Margalef. 
El taller destinat als alum-
nes de sisè, que consis-
teix en material audiovi-
sual i fitxes facilitades pel
Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de
la Generalitat. A més, el
cuiner del Molí dels avis,
Josep Margalef, també

realitza demostracions de
com cuinar el peix, facili-
tat per la Confraria de
Pescadors Sant Pere.
Aquest dijous es dóna el
tret de sortida al taller
que tindrà lloc fins al juny.
Aquest taller s'impartirà
en horari lectiu per les tar-
des de tres a quatre i
mitja. 
“El nostre objectiu és
donar a conèixer als alum-
nes les diferències entre
peix blau i peix blanc, i les
múltiples vitamines que
aporten. 
A més, volem fomentar la
cuina i consum del peix
entre els nens i nenes”, ha
explicat Josep Margalef,
del restaurant el Molí dels
avis. Andreu Martí,

President del GALLCE,
explica que, “l'objectiu és
posar eines a l'abast d'en-
titats i empreses que els
ajudin a millorar accions,
actuacions que tinguin a
veure amb la diversifica-
ció i la promoció d'activi-
tats relacionades amb el
sector pesquer i aqüicola
i el mon de la mar”.
Enguany aquesta iniciati-
va és un programa pilot,
que des del GALLCE, el
Grup d'Acció del Litoral
de la Costa de l'Ebre s'es-
pera perfeccionar i inclús
exportar a  través del pro-
grama educatiu
Euromediterrani a través
del qual es pot difondre a
altres països.

El taller del Peix, comença a l’Escola 
Sant Jordi de l’Ametlla

Iniciativa que pretén incentivar els productes del mar

L’Objectiu és posar eines a l’abast d’entitats i
empreses que els ajudin a millorar accions amb el

sector pesquer

Andreu Martí, President del GALLCE
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El regidor d'Hisenda,
Rogelio Tomàs, ha insistit
que si bé la majoria de
taxes i impostos no s'han
modificat, si que ha calgut
aplicar “un increment mode-
rat” en alguns casos per fer
front a la “difícil” situació de
l'administració pública.
La taxa de subministrament
d'aigua és la que ha sofert
un increment més importat i
l'any que ve s'apujarà un
20%, el que suposarà un
increment trimestral d'1'5Û
del rebut de l'aigua, un aug-
ment que ve donat per
l'establiment d'un quota de
servei fixa per part de l'em-

presa concessionària
Sorea. Pel que fa a les
escombraries, la taxa fami-
liar s'apujarà un 3'5% i per
cada habitatge es pagarà
140Û anuals, el que repre-
senta un increment de 5Û
del rebut. En el cas de les
escombraries comercials,
d'acord amb l'adequació
a la Llei 15/2003 regulado-
ra dels residus que es va
decidir aplicar l'any passat,
la taxa s'hauria d'haver
incrementat al 2012 en un
20%. 
Amb tot, l'equip de
govern, sensible a la situa-
ció actual dels comerciants,
ha decidit aplicar un
increment moderat del 10%
del rebut, la meitat del pre-
vist inicialment. 
Pel que
fa a l'Impost de Béns
Immobles, el increment que
s'aplicarà serà del 3'5%. La
proposta de les ordenances
fiscals per al 2012 inclou
també la modificació de
la taxa del cementiri munici-
pal, amb un increment del
preu de les inhumacions

que s'apujarà de 73'40Û a
100ÛE. Un encariment del
servei que assumiran les
empreses funeràries, no els
ciutadans. La proposta d'or-
denances fiscals s'ha apro-
vat amb els únics vots a
favor de l'equip de govern,

ERC i PSC, i amb els vots en
contra dels grups munici-
pals de CiU i PP.  El porta-
veu de CiU, Lluís Soler, ha
dit que aquestes ordenances
són “poc socials” ja que “no
s'ajusten als temps d'adver-
sitat econòmica que

viuen les famílies” i “poc res-
ponsables en un moment
d'austeritat econòmica”.
En aquest sentit el portaveu
de CIU creu que les orde-
nances haurien d'haver
anat acompanyades d'un
pla d'austeritat.

El Ple de l'Ajuntament
de Deltebre ha aprovat
les ordenances fiscals
per al 2012 que supo-
saran un lleu incre-
ment, del 3'5%, dels
impostos i taxes muni-
cipals.

REDACCIÓ

L’Alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa.
Cedida

El Consorci per al
Desenvolupament del
Baix Ebre i el Montsià ha
obert la convocatòria
per poder optar als 1,35
milions d'euros previstos
aquest 2011 en ajuts del
programa europeu per

finançar activitats
econòmiques del territo-
ri. Les subven-
cions, que segons
remarca l'ens, tenen per
objectiu dinamitzar l'eco-
nomia, crear ocupació,
fomentar la iniciativa pri-

vada i generar riquesa,
tenen com a destinataris
potencials persones físi-
ques o jurídiques amb
ànim de lucre de les
dues comarques -a
excepció del nucli de
Tortosa i municipis cos-

taners- que realitzin algu-
na activitat econòmica,
tant si és de nova crea-
ció, com d'ampliació o
de millora. El ter-
mini per presentar
sol·licituds acaba el 30
de novembre. 
Els interessats, per
exemple, podran sol·lici-
tar ajuts per a la creació
i desenvolupament de
microempreses, millora
dels processos de trans-
formació i comercialitza-
ció dels productes agra-
ris i foment d'activitats

turístiques. 
Els tipus d'ajuts subven-
cionen un màxim del
35% del cost total de la
inversió amb un límit de
200.000 euros. 
El president del
Consorci, Lluís Soler, ha
destacat l'impuls que
poden suposar aquests
ajuts per al teixit econò-
mic del territori, tot
subratllant que "l'ajuda a
la iniciativa privada esde-
vé un factor clau per a la
recuperació econòmica
del Baix Ebre i Montsià". 

Oberta la convocatòria pel
programa Leader

Ajuts d’1,35 MEUR

L'actual precarietat del
món laboral, tant al con-
junt de l'Estat com a
Catalunya, ha empès en
els darrers anys a milers
de catalans a emigrar a
altres països en busca
de noves oportunitats i
d'estabilitat. En el cas de
les Terres de l'Ebre la
xifra de persones que
han marxat cap a un altre
territori és de 2.980,
dada que significa un
increment del 9 per cent
respecte l'any anterior i
d'un 14,5 per cent en
relació al 2009. 70.000
són els desocupats a la
demarcació de
Tarragona.

En busca de
feina a

l’estranger

La Diputació de
Tarragona es farà càrrec
del cost total del projecte
de restauració de
l'Ermita d’Acanar, primer
pas per poder iniciar les
obres i buscar finaça-
ment per part de les
administracions. 
El portaveu del grup
municipal de CiU a
Alcanar, Ivan Romeu, ja
ha traslladat aquesta
notícia al mossèn de la
Parròquia i a la Junta de
l'Ermita, després que el
vicepresidet de la
Diputació li ho confirmés.
El seu greu estat fan que
les obres siguin de caràc-
ter d’urgència.

CiU d’Alcanar
aconsegueix el

compromís

Deltebre puja un 3,5% els impostos
El Ple aprova les ordenances fiscals per al 2012
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Xavier Pallarès ha explicat
que les obres, que compten
amb un pressupost d'uns
80.000Û, s'iniciaran “des-
prés d'haver complert tots
els tràmits administratius
per tal d'optimitzar un espai
de l'Ajuntament, que es tro-
bava en desús, i que la
Generalitat ha conveniat per

tal de treure'n un rendiment
positiu per a totes les parts
i, sobretot, oferir un millor
servei a la ciutadania, que
tindrà el Jutjat de lo Social
en funcionament el proper
mes de gener, amb unes
condicions molt òptimes”. Al
mateix temps, el delegat del
Govern ha destacat que, a
més a més, s'ha reforçat el
Jutjat lo Penal i la fiscalia de
Tortosa amb un secretari,
una jutgessa i tres tramita-
dors, per tal d'agilitzar les
executòries penals acumula-
des, ja que el volum de feina
del jutjat és molt elevat i
s'havien acumulat; i, també
s'han fet obres de reforma
al Jutjat lo Penal per tal que
l'oficina judicial sigui mes
espaiosa dotar-la de més
mobiliari.  D'altra banda,
durant la roda de premsa,
Xavier Pallarès ha valorat
“molt positivament” la
implantació definitiva de la
fibra òptica a Tortosa, “prin-
cipalment al Campus de les
Terres de l'Ebre de la URV,
que era un prioritat, però
també a les resta d'institu-

cions ubicades a Tortosa,
amb un avançament respec-
te al conveni inicial de 2
anys, tal i com ens havíem
compromès des del Govern,
i personalment el president
Mas” . El delegat del Govern
a les Terres de l'Ebre també

ha avançat que l'acord entre
Generalitat, Infosa i Fecsa
pel projecte de soterrament
de la línia elèctrica de la
barra del Trabucador està a
punt. Un projecte que “s'ha
arrastrat durant 10 anys i
que finalment podrà ser una

realitat, després de la feina
de coordinació que hem fet
des de la mateixa
Delegació del Govern, que
ha de permetre millorar la
connexió elèctrica de l'em-
presa explotadora de les
Salines.

El delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès,
un cop finalitzat el
Consell de Direcció de
l ' A d m i n i s t r a c i ó
Territorial del Govern,
ha presentat alguns
dels principals temes
tractats, entre el quals
ha destacat l'inici de les
obres de remodelació
de l'antiga caserna dels
Mossos d'Esquadra a
Tortosa, on s'ubicarà el
Jutjat Lo Social de la
capital del Baix Ebre.

REDACCIÓ

El delegat de Govern presideix la Comissió.

Cedida

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha anunciat la
imminent "il·luminació" de
la xarxa de fibra òptica a
la ciutat, instal·lada en els
últims mesos, de manera
que s'anticipa dos anys l'a-
rribada d'un servei que
aviat començarà a comer-
cialitzar-se i que "farà més

competitives les nostres
empreses i institucions".
L'empresa concessionària
Xarxa Oberta de Catalunya
no contemplava posar en
servei la fibra òptica fins al
2013, però ha avançat la
seva entrada en funciona-
ment dos anys d'acord
amb la petició formulada

en aquest sentit tant per
l'Ajuntament com pel
Govern de la Generalitat,
ha remarcat l'alcalde. 
El primer objectiu era con-
nectar l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta
(HTVC) i el Campus Terres
de l'Ebre de la URV, però
finalment la fibra òptica

s'il·luminarà en tota la
seva estesa a la ciutat, de
manera que a partir del 10
de novembre s'iniciarà la
seva comercialització per
oferir el servei a empreses

i particulars. 
La xarxa del municipi està
connectada a la de la
Generalitat, que discorre
en paral·lel a l'autopista
AP-7.

La Fibra Òptica arriba a
Tortosa, 2 anys abans

«Una infraestructura que ens situa al món»

La reducció, en les últi-
mes dècades, de les
avingudes naturals al riu
Ebre podria ser una de
les causes que ha pro-
vocat la proliferació en
els últims anys de
macròfits o plantes
aquàtiques al tram final
de l'Ebre i també al
Segre. 
Aquesta és una de les
principals conclusions
d'un estudi encarregat
per la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) i elaborat per
científics de les universi-
tats de Lleida i Girona, la
central nuclear d'Ascó i
la consultora URS. 

Proliferació a
l’Ebre de
macròfits

La campanya de pesca
tradicional de l'angula al
Delta de l'Ebre s'ha iniciat
aquest mes de novembre
amb canvis substancials
respecte als anys ante-
riors, arran de la incorpo-
ració d'una nova confra-
ria de pescadors a l'acti-
vitat i de les repercus-
sions de l'assecament
avançat de l'hemidelta
esquerre  com a mesura
contra la plaga del cara-
gol poma.
La Confraria Verge del
Carme de Sant Carles de
la Ràpita ha sol·licitat la
participació per primera
vegada en aquest tipus
de pesca.

Canvis en la
campanya de

pesca de
l’angula

Obres a l’antiga caserna dels Mossos
A Tortosa, per ubicar-hi el Jutjat lo Social
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En el transcurs de la reu-
nió s'ha presentat el pro-
jecte executiu el qual ini-
cialment te un cost de
770.000 euros, tot i que
aquest cost es pot veure
incrementat per damunt
dels 800.000 euros amb
la incorporació d'un seguit
d'estudis complementaris
que contempla la seva tra-
mitació, i per tant, el cost
de l'obra encara no es
definitiu. Totes les parts
implicades han refermat el
seu compromís amb els
acords adquirits en ante-

riors reunions a l'hora de
finançar el projecte i que
percentualment significa-
ven un 50% a càrrec
d'Infosa, un 30% a càrrec
de Fecsa-Endesa i l'altre
20% restant a càrrec de la
Generalitat de Catalunya,
mitjançant els departa-
ments d'Agricultura i Medi
ambient, i Empresa i
Ocupació, emplaçant-se a
properes reunions i un cop
definit el cost total del pro-
jecte, per a la signatura
d'un conveni que doni ofi-
cialitat a l'acord de mínims
signat ara fa un any. En el
transcurs de la reunió,
s'ha establert un llibre de
ruta i totes les parts s'han
compromès a complir
amb els terminis de trami-
tació que permetin iniciar
les obres a finals del pri-
mer trimestre de l'any
2012. Tenint en compte
que el període d'execució
de l'obra es de 3 mesos,
totes les parts implicades
han coincidit que es l'èpo-
ca més idònia pel desen-
volupament de les obres,
ja que a la tardor, els tem-

porals de llevant ho desa-
consellen, mentre que a
partir del mes de juny, la
presència de turisme i d'u-
suaris d'altres activitats a
la zona, també ho fan
extremadament incomo-
de. En aquest sentit, Joan
Sucarrats, gerent d'Infosa,
ha explicat que, “totes les
parts han assumit com a

propi el compromís d'ac-
celerar la tramitació a fi hi
ha efecte de poder
començar les obres al
març. Des de l'empresa
ens prenem aquets acords
amb satisfacció, però
també amb prudència,
donat que ja aquesta tar-
dor, haurem de tornar a
afrontar el problema com

portem fent-ho des de fa
10 anys, i si no complim
amb els tràmits a temps, i
no podem començar el
pròxim mes de març, hau-
rem de deixar passar un
any sencer fins al març de
2013, amb la qual cosa
tot l'esforç fet aquests
mesos servirà per a ben
poc”.

Compromís per a què al mes de març
comencin les obres de la línia del Trabucador

La seu de la Delegació
del Govern de la
Generalitat a les Terres
de l'Ebre ha estat l'esce-
nari de la reunió convo-
cada pel Delegat del
Govern Xavier Pallarès
en relació al projecte de
millora del subministra-
ment elèctric de la barra
del Trabucador.

Totes les parts han assumit el compromís d’accelerar la tramitació

El projecte executiu té un cost de 770.000 euros

REDACCIÓ

Imatge actual del Trabucador.

Cedida

La campanya “Amposta
Capital Comercial de les
Terres de l'Ebre” que es va
iniciar fa uns mesos es
reforçarà ara a través dels
mitjans audiovisuals mit-
jançant l'emissió de dos
espots i falques publicità-
ries per promocionar els
comerços de la ciutat
d'Amposta. Tal com ha
explicat la coordinadora de
l'àrea de comerç, Teresa
Reche, la campanya
“Amposta Capital
Comercial” surt en un
moment en què creix la
trama urbana i s'entén des
de l'Ajuntament que el
comerç del centre de la
ciutat ha de tenir una vida
pròpia i s'ha de convertir
en un pol d'atracció per als
possibles clients. En un pri-
mer moment es van fer ins-
tal·lacions de tòtems i sen-
yalització horitzontal a les

voreres de les zones
comercials, i en aquesta
segona part de la campan-
ya es pretén mostrar al
consumidor. La campanya
al complet ha suposat un
import de 19.000 euros.
La regidora de comerç,
Rosita Pertegaz, ha apun-
tat a més, que a partir d'a-
quest moment s'ha de rea-
firmar la nostra oferta
comercial mostrant els
bons serveis i productes
que hi ha a Amposta.
També ha anunciat que
s'emprendran al llarg de
l'any més iniciatives de pro-
moció del comerç i foment
del consum intern entre els
ciutadans d'Amposta. 
D'altra banda, la regidora
també ha explicat que una
trentena d'establiments ubi-
cats al centre d'Amposta
s'han acollit a una línia d'a-
juts del Consorci de

Comerç, Artesania i Moda
de la Generalitat de
Catalunya. Els comerços
que poden accedir a
aquestes subvencions són
els que han estat afectats
per obres de llarga durada,
de manera que se'n va
informar als que es troben
als voltants de les obres de
l'aparcament soterrat de la
zona del Mercat Municipal
que s'està construint a
Amposta. Els comerciants
que ja han presentat les
sol·licituds han hagut d'a-
creditar una baixada d'in-
gressos del 20% i que es
troben a un màxim de 75
metres de distància del lloc
on es realitzen les obres. El
Director General del
Consorci, Josep Maria
Recasens ha estat també
aquest dimarts a Amposta
per signar un conveni a
tres bandes entre la

Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament d'Amposta i la
Federació de Comerç de la
ciutat pel qual se subven-
ciona l'associació de

comerciants per la realitza-
ció d'activitats de dinamit-
zació del comerç i d'asses-
sorament i formació als
associats. 

Noves accions per impulsar el comerç d’Amposta
Emissió de dos espots i falques publicitàries

L'Ajuntament de Caseres
ha aprovat en sessió
plenària sol·licitar a la
promotora Fersa
Energías Renovables,
propietària dels dos
parcs eòlics en funciona-
ment al municipi, la liqui-
dació definitiva de l'im-
post sobre construc-
cions, instal·lacions i
obres (ICIO) emparant-se
en la sentència judicial
guanyada per
l'Ajuntament de la
Fatarella a principis
d'any. Una sentència del
TSJC que ha permès al
consistori terraltenc
cobrar molts més diners
d'aquest  impost, donat
que a la liquidació no
només s'inclou l'obra civil
del parc sinó el valor
milionari dels aerogene-
radors instal·lats.
L'Ajuntament de Caseres
havia presentat una liqui-
dació provisional, ante-
rior a la sentència, que
ascendia a 300.000
euros. 

Caseres demana
la liquidació de
l’impost sobre
construccions

La Federació de
Cooperatives Agràries
de Catalunya (FCAC)
coordina un projecte que
analitza les possibilitats
que ofereix l'atenció a
les persones grans per
generar ocupació feme-
nina a les zones rurals i
com les cooperatives
agràries poden tenir un
paper dinamitzador en
aquesta oferta. Els resul-
tats del projecte mos-
tren que la dinàmica
d'envelliment de la
població rural, que conti-
nua de manera accen-
tuada en determinades
zones, lligada a la crisi
econòmica, fan que les
cooperatives agràries
esdevinguin actors ido-
nis a l'hora de fer possi-
ble la col·laboració públi-
co-privada necessària
per dotar les zones
rurals dels serveis
socials adequats a la
seva especificitat i reali-
tat locals.

La FCAC
coordina un

projecte per a la
gent gran
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L'última novel·la, Bruixes
(2011), de Mercè
Foradada ha estat guardo-
nada amb el XXIII Premi de
Narrativa Sebastià Juan
Arbó de la Ràpita.
L'autora, de Vilanova i la
Geltrú, parla en aquest lli-
bre de la llibertat d'esperit
a través de dues històries
paral·leles: la d'una
remeiera de Viladrau del
segle XVII, i la d'una advo-
cada de Barcelona de
finals Al llarg dels anys
massa dones s'han sentit
dir “bruixes” perquè no
parlaven, opinaven o
actuaven en consonància
amb el rol que l'entorn els
havia assignat. La Pilar i la
Segimona viuen a llocs i en

temps allunyats i distints,
però comparteixen un
destí semblant. Totes dues
es veuen forçades a lluitar,
desesperadament i solità-
ria, per salvaguardar la
seva llibertat d'esperit,
que senten amenaçada i a
la qual no poden ni volen
renunciar. La Barcelona
olímpica del 92, el remot
Montseny del segle XVII,
el Bierzo de la postgue-
rra… emmarquen l'aven-
tura valenta d'aquestes
dues dones, i el seu res-
pectiu viatge íntim a tra-
vés de la prepotència i
l'engany que han pretès
sotmetreles. El premi
Sebastià Juan Arbó és un
dels premis de narrativa

més importants de les
Terres de l'Ebre i està valo-
rat en 2.000 euros a més
de la publicació del llibre

per part de l'editorial
Cossetània. La regidora
de Cultura de la Ràpita,
Empar Pérez, va avançar
que es publicarà al setem-
bre. Mercè Foradada és
professora de català jubila-
da des de fa menys d'un
any, també va guanyar el
premi Donna el 2001, amb
la seva primera novel·la En
el prestatge.

Amb més de 1.000 m2 de superfície, acollirà allotjaments, així com una sala multifuncional

L’Ametlla endega una iniciativa pionera al
Territori, oferint un curs de dj’s

Des de la Regidoria de
Joventut i Festes s'enceta
una iniciativa pionera al
Territori, un curs de dj's. Els
alumnes, majors de 12 anys,
aprendran a punxar música,
amb plats i amb els el pro-
grames informàtics de darre-
ra generació, comunicació i
moltes coses més. Cal tenir
en compte que aquest curs
compta amb una part teòri-
ca i una pràctica que anirà a
càrrec de la mà de Dj's
locals i de diverses parts del
Territori. Cal remarcar que
els Dj's de l'Ametlla de Mar,
col·laboren en aquesta inicia-
tiva de manera totalment
desinteressada. Els interes-

sats en aquest curs, que es
preveu que comenci a finals
de novembre i acabi a finals
de gener, hauran de pagar
35 euros. Només cal passar
a inscriure's per la Regidoria
de Festes pels matins de
10:00h a 14:00h i pel
Telecentre els matins de
10:00h-14:00h, i per les tar-
des de 16:00-20:30h. “És
una iniciativa per tal que els
joves que s'interessen per
aquest món puguin aprendre
i, per tant, crear cantera de
dj's al municipi» explicava el
regidor de l’àrea, regidor de
Joventut de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, Albert
Medrano.

El Departament
d'Ensenyament i el
Departament d'Empresa i
Ocupació convoquen el
programa Acredita't, per
tal d'avaluar i acreditar les
competències dels profes-
sionals adquirides a través
de l'experiència laboral o
vies de formació no regla-
da. Així, es facilita l'obten-
ció tant d'un certificat de
professionalitat com d'un
títol de formació professio-
nal. A les Terres de l'Ebre,
els instituts que hi partici-
pen són, a Tortosa,
l'Institut de l'Ebre, en l'es-
pecialitat d'atenció socio-
sanitària i trasllat sanitari; i
l'Institut Ramon Berenguer
IV d'Amposta, en atenció
sociosanitària. Aquest pro-

grama Acredita't consta
de 3 etapes: assessora-
ment, avaluació i acredita-
ció de la competència, i
caldrà assistir a algunes
sessions presencials en el
centre assignat. 
Per a participar-hi, la per-
sona candidata s'ha d'ins-
criure a l'Oficina Virtual de
tràmits i fer un seguiment
del calendari que es pro-
posa.  En aquest sentit,
es pot trobar més informa-
ció a la pàgina web del
D e p a r t a m e n t
d'Ensenyament (www.gen-
cat.cat/ensenyament -
Acredita't), a la del
Departament d'Empresa i
ocupació, i a l'Oficina vir-
tual de tràmits i als insti-
tuts.

« Acredita’t» una iniciativa per
acreditar la teva experiència

Margaret Mead, Olympe de
Gouges, Lise Meitner, Sofía
Kovalevski, Maria-Sofia
Germain. Són cinc dones i
totes elles tenen un tret
comú: la seua dedicació a la
ciència. Són només alguns
dels noms propis femenins
als que s'acosta l'exposició
Dones científiques, organit-

zada per l'Antena Cultural de
Tortosa i l'Observatori de la
Igualtat de la URV. 
Fins a finals d'enguany,
aquesta exposició, es pot
visitar al vestíbul del campus
Terres de l'Ebre. 
L'horari de visita és de
dilluns a divendres, de 9 a
21 hores. 

«Dones científiques» 
una exposició de la URV

El conveni subscrit entre
l'Estat, Generalitat i
l'Ajuntament tde Toertosa
té per objecte promoure la
construcció de 18 allotja-
ments protegits en règim
de lloguer per a col·lectius
específics, i amb la volun-
tat que sigui destinat a
joves estudiants, investiga-
dors i en general de tota la
comunitat de la URV.
L'equipament se situarà a
la cruïlla dels carrers Major
de Remolins i Travessia del
Mur, al Call Jueu, dins del
barri de Remolins. 
Aquests 18 allotjaments
creixeran fins als 50 en el

marc d'un projecte de
col·laboració públic-privat
que inclou la rehabilitació
de l'edifici de la Sinagoga,
de titularitat municipal. 
L'equipament resultant, de
més de 1.000 m2 de
superfície, acollirà els allot-
jaments per a estudiants
així com una sala multifun-
cional. 
La futura Residència
d'Estudiants, al marge d'es-
devenir un allotjament per
al col·lectiu universitari, té
per objectiu convertir-se en

un espai de convivència
per a estudiants, profes-
sors i investigadors, propi-
ciar un clima d'intercanvi
interdisciplinari, organitzar
actes públics i, en definiti-
va, ser un veritable espai
generador d'activitat cultu-
ral per a la comunitat uni-
versitària, així com en un
nou estímul per dinamitzar
el barri de Remolins, espe-
cialment el call Jueu. 
"La universitat s'ha de fer
present al barri no només
durant l'horari lectiu sinó

durant tot el dia", va afegir
l'alcalde. 
Que moments abans havia
agrait. D’una banda, agrair
la implicació del Secretari
General d'Habitatge, Carles
Sala, en un projecte pel
qual l'Ajuntament ha mos-
trat molt d'interès des del
primer dia. 
I també, el suport del con-
seller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, així com de la
Secretària d'Estat de
Vivienda.

Una residència universitària a tocar del
Campus de les Terres de l’Ebre

Tortosa ha donat un primer
pas per tenir la primera
residència universitària, que
s'ubicarà al barri de
Remolins, a tocar del nou
Campus de les Terres de
l'Ebre de la Universitat
Rovira i Virgili (URV). Aquest
dimarts, l'alcalde, Ferran
Bel, signava a Barcelona un
conveni amb la Secretària
d'Estat de Vivienda, Beatriz
Corredor, i el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Lluís
Recoder, per posar les
bases d'el nou projecte.

REDACCIO

Recreació de la residència per a estudiants.

cedida

«Bruixes» de Mercè Foradada guanya el

Premi de Narrativa de la Ràpita
El premi Sebastià Joan Arbó és un dels més importants de les TE
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El Martinenc va fer el 0-2 a l’i-
nici de la represa i va saber ad-
ministrar l’avantatge. L’Ascó,
tot i els seus intents, no va po-
der entrar en el partit i va aca-
bar cedint una nova derrota a
casa. Les expectatives no
s’estan complint i la directiva
va decidir destituir al tècnic Al-
bert Viñas en la novena jorna-
da.

L’entrenador tarragoní jo en-
tenia la decisió: “la veritat és
que ha hagut poca paciència.
Es un equip totalment renovat

i en el que han hagut molts
canvis. Necessita un temps
per adaptar-se. Es cert que hi
ha bons jugadors però falta-
ven més jornades per poder
egranar tota la maquinària. He

d’assumir la decisió de la di-
rectiva però es fa costós assi-
milar-la”. Des de la junta s’ha
destacat a Albert Viñas com a
tècnic i se li ha agrait la seua
dedicació a l’Ascó però s’ha

exposat que la dinàmica de re-
sultats ha estat el detonant de
la decisió tenint en compte
que s’espera més d el’equip.
El nou director esportiu del
club, el lleidatà Palau, va trans-
metre la noticia al tècnic. L’a-
rribada d’un nou tècnic de la
Terra Ferma semblava clara.

I Miquel Rubiuo, que fou ju-
gador del Lleida, és el nou en-
trenador. Hi ha especulacions
de que Rubio era l’aposta de
part de la directiva i que ja feia
dies que podia ser el recanvi
per a Viñas. El vestidor, com
sempre en aquests casos,
també ha pogut tenir la seu
veu. L’Ascó en zona comprme-
sa i lluny de les seues expecta-
tives inicial, visita diumenge el
cuer. l’Olesa. Una bona ocasió
per enlairar-se.

D’altra banda, cal dir que
diumenge es va fer un minut
de silenci en record a Antoni
Cabacés. Directiu molts anys
del club asconenc, una perso-

na totalment entregada a l’e-
quip de la Rbera i que va treba-
llar molt en benefici de l’Ascó. 

Durant el cap de setmana, i
després lluitar els darrers anys
contra una malaltia, ens va dei-
xar. 

Miquel Rubio, nou tècnic de l’Ascó

L’Ascó semblava que ha-
via reaccionata mb la go-
lejada a Valls (0-4). Però
diumege va tornara de-
cenbre. Es podia dir que
està de pega. Amb el 0-0,
va fallar un penal i des-
prés va tenir l’opció per
empatar, abans del des-
cans, però la pilota va
avanar al travesser.

ACTUALITAT

Albert Viñas fou destituit després de la derrota contra el Martinenc (0-2)

Visita diumenge el Santfeliuenc

M.V.

La batalla de la Iberiana
s’afronta amb autoestima

La Rapitenca creix

Una acció del darrer partit de l’Ascó, contra el Martinenc.

IRIS SOLÀ

L’Ascó visita l’Olesa,
cuer del grup,

diumenge (16.30 h).
Seerà el debut de Rubio.

Cuer

Fa 16 anys, quan vaig començar a
treballar en un mitjà de comunicació
de les nostres terres, vaig fer-ho
amb un projecte que fou engresca-
dor. Cada setmana, amb els col.la-
boradors que vaig trobar a cada
club, es puntuava a cada jugador. I,
llavors, es feia la regularitat de cada
equip. Va ser molt dur però també
reconfortant per la resposta i el se-
guiment que va tenir. Per poder fer-
ho, vaig haver de presentar-me a
cada club, poble per poble. I a ca-
dascun d’ells vaig conèixer la perso-
na adequada per ajudar-me. Serà
perquè em van veure bona gent,
serà perquè tots parlàvem el mateix
idioma o serà perquè tots èrem uns
apassionats, la veritat és que tot-
hom em va obrir la porta de casa
seua. A Ascó, la persona que vaig
conèixer fou Antonio Cabacés. En-
cara recordo el primer dia que em
va rebre, a la porta del camp de l’As-
có. Des del primer minut, em va fer
costat amb tot. Com els altres
col.laboradors, estava disponible
per mi sempre que ho necessitava.
Antonio estava entregat a l’Ascó. El
cap de setmana passat, ens va dei-
xar. Em va doldre molt. I per això
aquestes paraules de record, per
totes les converses que vam tenir,
pels moments que vam viure junts i
per tota l’ajuda que em va dispen-
sar. Gràcies, Antonio. Fins sempre.

Antonio Cabacés

L’opinió de Michel

CD TORTOSA. TERCER TRIOMF SEGUIT SEGONA A LA TAULA, A DOS PUNTS DEL LIDER

Poc a poc. Sí. Es així com el
Tortosa està aixecant el cap.
Compromís, identificació i
caràcter. Valors que s’han de
destacar en un equip que ara
veu el seu treball reflectit amb
victòries. Cal subratllar-ho per
la joventut. Però així, davant
de les adversitats, és com es
madura. I el Tortosa ho està
fent. Diumenge va superar l’O-
lesa. Podia ser un partit tram-
pa. Però no va ser-ho. Tot i les
dificultats i que va ser un duel
travat, la qualitat dels roigi-
blancs va decidir. Un contraa-
tac d’escola, ben coduit per
Albert Arnau va comportar
una acció genial de Marc Bai-
ges. Era l’1-0. A la represa, Ar-
nau, excepcional, va fer un
llaçament de falta de mestre.

D’aquells que feia el

‘maestro’ Rafa Martínez. 
La pilota, a l’escaire. I poc
després, Aleix, sentenciava
amb el 3-0. 
L’Olesa va marcar al final però
els punts es van quedar a ac-
sa. “El més important era la
victòria i vam aconseguir-la.
Estic content de la resposta
d’un equip en el que sempre
he confiat, tot i el mal inici.
Hem de segiuir en la mateixa
línia. Queda molt per fer. Hem
sumat tres victòries seguides
que era el que ens mancava
per la confiança. Però sabem
que hi ha un món per davant”.
El Tortosa visita diumenge la
Iberiana, un partit complicat
pels motius ja coneguts. S’a-
fronta el duel amb confiança i
també amb responsabilitat
per saber que és un partit
atíppic i per a valents. 
Com l’any passat quan ja es
va guanyar. 
Marc Alegre torna, després
de la sanció, així com Borrul.
Salva, Sergi i Castell van ser
baixa per lesió diumenge. pas-
sat. 

La Rapitenca creix. Està en
una bona línia. Va vèncer diu-
menge, en una matinal amb
tormenta, el Vista Alegre (2-
0) en una confrontació d’a-
quelles que tots els tècnics
voldrien quan juguen a casa.
Serietat defensiva, obrir el
partit al primer temps i sen-
tenciar a la represa per aca-
bar jugant amb la mateixa
tensió, però amb comoditat. 

Alexis, en una gran jugada
individual, va fer l’1-0. I el Vis-
ta Alegre es va quedar en
deu abans del descans. A
més, no va tenir encert en
les dues ocasions que va dis-
posar. La primera, amb el 0-
0, va evitar-la el porter Raül,
esplèndit. Es mèrit de tot l’e-
quip que la Rapitenca sigui el
conjunt menys golejat. Però
Raúl és un luxe. 
Quan ha d’intervenir, en mo-
ments claus, és un mostre
sota els pals. A la segona
meitat, el darrer fitxatge, Javi
Ramos, va marcar el segon
gol. Gran xut de Didac, amb
confiança, i el rebuig del por-

ter que va aprofitar-lo Javi
per establir el 2-0 que ja va
decidir. 

La Rapitenca, a més, no va
tenir fisures en defensa. Va
jugar ben aplicada i va mos-
trar que creix amb el pas
dels dies. 
Ara és segona a la taula, a
dos punts del líder Tàrrega.

En la jornada vinent, visita
el camp del Santfeliuenc amb
la intenció de seguir progres-
sant.

No hi ha sort amb les bai-
xes: Gerard, Julio i Ortega, a
més de Felipe van ser-ho diu-
menge. 

Però els joves que estan
tenint els seus minuts no de-
saprofiten la seua oportuni-
tat. 

Fran Pineda és baixa.
Ha acceptat una oferta
de l’Altea, de la Tercera

divisió.

Darrera hora

L’equip ha sortit del
descens i ho ha fet amb
explosió golejadora en

els darrers partits

Tercera victòria

L’equip ebrenc tanca la taula de Tercera

La Pobla, proper rival
CF AMPOSTA

L’Amposta rebrà diumenge
la Pobla (17 h), amb la
necessitat i també l’ansietat
de guanyar un partit. No és
el millor rival per ser, d’en-
trada, optimista en les apos-
tes a favor del conjunt
ampostí, però l’equip
ebrenc no es resigna davant
de la impotència que genera
la seua situació a la cua de
la taula i sense poder trobar
el punt d’inflexió amb un
triomf. 
A Vilanova, diumenge pas-

sat, més del mateix. Bona
resposta, jugades polèmi-
ques que no afavoreixen
però l’empat que no arriba i
si que ho fa el 2-0, del con-
junt rival.
L’equip necessita un triomf
per tenir un xic d’autoesti-
ma. Si no arriba aviat, la
temporada serà llarga i dura
pel conjunt ampostí. 

La pressió i el domini
de la segona part, a

Vilanova, no van
valdre per puntuar. Els
locals van sentenciar.

Més del mateix

La Pobla és tercer a la
taula i l’equip menys

golejat del grup català
de Tercera divisió.

Només cinc gols
rebuts.

Tercer

Becerra, jugador de l’Amposta.

Antonio Cabacés.
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El Catalònia rebrà demà dissabte (17 h) el Bonavista, a la
San ta Creu. El conjunt del Camp de Tarragona és cuer, no ha
puntuat encara i ha rebut 30 gols, en nou jornades.

Per tant, ha de ser el partit que ha de servir per trobar el co-
negut punt d’inflexió per trencar la dinàmica de resultats adver-
sos (set jornades sense guanyar). El primer pas va fer-se a
Gandesa, diumenge passat, on els de Talarn van puntuar i no
van rebre cap gol. Un fet que ja és significatiu. 

Demà no ha de ser un partit trampa i els tres punts s’han de
quedar a la Santa Creu. Primer per la confiança i per creure
que es pot tornar a guanyar i després en l’aspecte classifica-
toria considerant, a més, que ara es presenten una serie de
jornades contra rivals directes a la part baixa de la taula.

El Cata rebrà demà el cuer el Bonavista:
no ha de ser un partit trampa

SET JORNADES SENSE GUANYAR

El Jesús i Maria va perdre a Alcanar i, d’aquesta forma, ha vist
trencada la seua línia ascendent de resultats. Malgrat la derrota,
el tècnic David Torres estava “satisfet amb l’actuació de l’equip i
la seua actitud. Va buscar l’empat i va crear les ocasions per as-
solir-lo, sent la més clara una de Geira que Rodri va salvar”. Fou
a darrera hora. De la intervenció de Rodri la pilota va anar a cór-
ner. Però l’àrbitre, considerant que ja s’havia exhaurit el temps
afegit, va xiular el final. Les protestes de jugadors visitants van
comportar la segona targeta a Ferreres que diumenge serà bai-
xa. Ho serà per a rebre un Torredembarra en progressió i que
ocupa la segona plaça a la taula. Rosado, poc a poc, es retroba
amb el gol i torna a ser un jugador determinant. Es el pichichi
amb 8 (juntament amb Aleix -Cata- i Jaime -la Cava-)

El Jesús i Maria buscarà frenar demà la
ratxa de Rosado i del Torredembarra

SEGONA CATALANA

El Remolins-Bítem va fer un pas
endavant a Roquetes. Un altre. I
ja van cinc. Cinc victòries que l’-
han impulsat i l’han col.locat a la
part alta de la taula. Un canvi de
xip, de plantejament i un Remo-
lins-Bítem que, a més de ser
més constant en el treball de-
fensiu, des dels jugadors de da-

vant, s’equivoca menys que
abans. Es més pràctic. I si su-
mem la qualitat individual, el fan
ser un equip amb possibilitats.

Dissabte, a Roquetes, al pri-
mer temps, els de Bítem van te-
nir més el control del joc. Amb
el camp molt tou, el Roquetenc
no va poder desenvolupar el

seu joc. No es va trobar còmo-
de per la pressió del rival. A la
represa, Sergio Ruiz, als dos mi-
nuts d’estar al camp, va propi-
ciar el 0-1, de Cristian. Malgrat
això, el Roquetenc va poder fer
circular la pilota amb més en-
cert, tot i que sense arribar
amb excessiva claredat excep-

te l’acció d’Eugeni que, amb un
tret genial, va empatar (és el pi-
chichi de l’equip amb 7 gols). El
derbi va trencar-se i els dos
equips van buscar el triomf.
Sergio Ruiz, ja al final, va fer de
mag i amb els seus retalls ca-
racterístics, va decidir amb
gran gol (el cinquè).

Les cinc victòries seguides impulsen
al Remolins-Bítem

L’equip de Nacho va guanyar a Roquetes, en el derbi (1-2)

EL ROQUETENC ACUMULA TRES DERROTES CONSECUTIVES

L’Alcanar visita demà el lí-
der Morell. Un partit que és
un examen per als locals,
després de l’ensopegada de
fa dues jornades contra el
Salou, i per l’Alcanar per
comprovar si pot millorar fo-
ra. I on millor per poder de-
mostrar-ho que en un partit

que motiva i que il.lusiona
per l’entitat del rival. 

L’Alcanar va guanyar diu-
menge passat el Jesús i Ma-
ria. Raül Vates, amb un gol
espectacular, amb un tret
des de fora de l’àrea, va fer
l’1-0. L’Alcanar, amb la velo-
citat de Toni, va poder deci-

dir a la represa, en dues oca-
sions. Però no va fer-ho i el
Jesús i Maria va abocar-s’hi i
va pressionar més amunt.
L’Alcanar va haver de defen-
sar-se més prop de la seua
porteria. I el J. i Maria empa-
taria, amb gol de Francesc,
a la sortida d’un córner, ja

avançada la represa. Però,
acte seguit, Toni va sorpen-
dre per la dreta i va desbor-
dar assistint a Gilabert que
va marcar el 2-1. El Jesús i
Maria, a la desesperada, va
buscar l’empat i va tenir
dues oportunitats per acon-
seguir-lo. La segona, de Gei-
ra, va evitar-la Rodri.

L’Alcanar visita demà el líder 
en el partit de la jornada

Els d’Alfons Royo van vèncer el Jesús i Maria, diumenge passat (2-1)

SEGONA CATALANA

Olímpic i Gandesa disputa-
ran el derbi de la jornada. Els
dos equips de les capitals de
comarca de la Ribera i de la Te-
rra Alta s’enfronten diumenge.
Un derbi que sempre va crear
molta expectació i que ara feia
anys que no es produia. Per
tant, es preveu molt d’ambient
a l’estadi. A més, l’al.licient afe-
git són els punts en joc. Els

morencs necessiten un triomf
per trobar un canvi a la inèrcia
de resultats. Ara són penúl-
tims. El Gandesa, per la seua
part, segueix sense guanyar a
casa, però fora és el millor
equip  (10 punts de 12).

En la jornada passada, l’O-
límpic va perdre a Torredemba-
rra (2-1). Els torrencs van
avançar-se aviat amb l’1-0

però l’Olímpic, ben posat, va
respondre amb un gol de Nar-
cís, pichichi de l’Olímpic en el
que portem de lliga (4 gols),
empatava. El partit, amb l’1-1,
va estar obert i si bé el Torre-
dembarra va intentar portar la
iniciativa, cal dir que l’Olímpic
va tenir poques fisures, va mi-
llorar defensivament. Malgrat
això, a darrera hora, Rosado

va establir el 2-1. Els morencs
no van quedar d’acord amb el
criteri arbitral i amb decisions
que van confondre com l’expul-
sió. No és el primer cop que hi
ha queixes des de Móra per un
arbitratge. 

Olímpic-Gandesa, el derbi
Tres punts amb molt de valor per tots dos equips

SEGONA CATALANA

Cristian Arasa marcava el 0-1.

CANAL TE

Una acció del partit de l’Alcanar.

CANAL TE

Un duel de qualitat, amb
molts jugadors que han

estat en categories
superiors.

Nivell

El veterà davanter va
assistir en el 0-1 i va

marcar un gran gol que
fou el de la victòria, en

els darrers minuts.

Sergio Ruiz

Es l’únic derbi del cap de
setmana. Fa anys que no

es produeix de forma
oficial. Els locals

necessiten un triomf. El
Gandesa no ha perdut
fora (10 punts de 12)

Expectació

La Cava rebia el Morell
amb la ressaca del 5-0 a l’Al-
canar. Setmana complicada
per administrar l’euforia i
més per rebre un rival qualifi-
cat com el Morell i que, a la
vegada, venia de perdre con-
tra el Salou (0-1). Sigui com
vulgui, era complicat poder
mantenir la intensitat del par-
tit anterior. Complicat. I més
contra un equip que va pre-

sentar-se conscient del ritme
amb el que havia jugat la Ca-
va la jornada abans. 

Els morellencs van
avançar-se amb el 0-2, al pri-
mer temps, “si bé nosaltres
no vam jugar al nivell que
contra l’Alcanar, el resultat fi-
nal va ser massa inflat, amb
dos gols rebuts en accions a
pilota aturada”, deia Sergio
Navarro. A la represa es va

produir una jugada que va po-
der canviar el signe del duel.
Un gol anulat per un “fora de
joc inexistent” i que hagués
pogut deixar el partit amb l’1-
2. 

El Morell, ara líder, va sen-
tenciar després amb el 0-4.

La Cava, a refer-se
El líder Morell va imposar-se 0-4

SEGONA CATALANA

L’equip de Navarro es
desplaça demà a Calafell,

amb l’objectiu de
mantenir la bona línia

com a visitant.

Proper partit

S. Navarro, tècnic del CD la Cava.

CANAL TE
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El Mora la Nova va solucionar el seu partit per la via ràpida al camp
del Catalònia (1-3). Ezequiel, Iñaki i Renato van marcar el 0-3. El
Cata, tot i obtenir el seu gol, no va poder entrar en el partit mal-
grat tenir opcions per fer-ho. El triomf estabilitza el Móra la Nova
després d’un inici dubtós. Es el tercer seguit. El Cata cau a la cua
de la taula. Per la seua part, qui se’n surt d’aquesta zona més bai-
xa és el Godall que ja fa tres jornades que no perd i que va guan-
yar al camp del Vilalba (1-2). El conjunt de la Terra Alta feia un any
que no perdia al seu camp. I això que va avançar-se en el marca-
dor amb gol d’Abdul. Però va estar negat per sentenciar. Yelthi va
tenir fins a tres ocasions clares per poder-ho aconseguir. No va ser
així i el Godall va creure en les seues possibilitats i va remuntar as-
solint una victòria molt important en tots els sentits. 

El Móra la Nova creix i el Godall sorprèn el
Vilalba, que feia un any que no perdia a casa

TERCERA CATALANA

El Pinell va vèncer al camp de l’Ulldecona on va aconseguir el quart
triomf seguit (1-4). D’aquesta forma ja s’afegeix a la lluita per les
primeres places, tal com es preveia pel bon equip que disposa. Li
ha costat adaptar-se a la renovació i els canvis, però ara es troba
amb confiança. I va demostrar-ho durant la primera meitat quan va
apoderar-se aviat del partit. Julio i Amadeu van posar per davant a
un Pinell que hagués pogut sentenciar al primer temps. L’àrbitre,
però, va començar el seu recital. Li va mancar autoritat però el seu
principal problema fou que va voler compensar a un costat i a l’al-
tre i, així, no va deixar content a ningú. A la represa, un penal molt
dubtós va significar l’1-2. Acte seguit, Julio establia l’1-3 i el mateix
davanter culminava l’1-4. Tot això enmig de moltes jugades polèmi-
ques i confoses i amb l’Ulldecona amb nou.  

El Pinell es dispara amb la quarta
victòria seguida, a Ulldecona

TERCERA CATALANA

El Corbera presentava quatre baixes. I això, en un a plantilla limita-
da, es nota. No obstant, no treu mèrit a un Sant Jaume (0-3) que feia
setmanes que mereixia un triomf com aquest. Potser ha estat millor
en jornades precedents en partits en els que no ha pogut guanyar.
Diumenge va fer-ho i ja fa un salt de qualitat. Murri (2) i Manel van
marcar els gols del Sant Jaume que diumenge ja rebrà al seu camp
el Catalònia. Per la seua part, el Santa Bàrbara no acaba d’explotar.
Va cedir un empat a casa contra el Tivenys. Oscar Gómez va mar-
car l’1-0 però els de Roca no van sentenciar i el Tivenys va aprofitar-
ho. Va empatar i va defensar-se amb ordre. El seu porter fou el més
destacat. Al final, penal a l’àrea visitant no xiulat per llei de l’avantat-
ge però, tot i que el gol semblava cantat, no va produir-se. 

El Sant Jaume, amb el triomf a Corbera, ja
reacciona mentre que el Santa no pot fer-ho

TERCERA CATALANA

L’anex de l’àrbitre del partit l’Ametlla-Camar-
les ha tingut ràpides conseqüències. El tèc-
nic calero ha estat sancionat amb cinc par-
tits. Però el que més ha indignat ha estat el
que l’àrbitre “ha escrit en l’annex. Es lamen-
table. Ja deixo de banda que ens va rostir a
targetes i que vaig poder protestar per
aquest motiu. Però la gent de futbol pot entendre, i tothom en ge-
neral, que guanyant 2-0 al minut 80 no vaig poder dir res greu.
Ara, a l’annex, indica que vaig fer-li insults racistes. Això és menti-
da i no hi ha dret. Estic estudiant pendre mesures legals per injú-
ria. Per aquí no passo”, diu Juanjo Balfegó, tècnic de la Cala. 

Malestar a l’Ametlla per l’annex de
l’àrbitre: “estudiem pendre mesures legals”

TERCERA CATALANA

L’Ampolla es va refer de la derrota de la jornada anterior. I va fer-
ho guanyant a l’Aldea (0-2), amb gols de Rallo i d’Ivan Amat. “Vam
estar molt centrats en l’aspecte defensiu i per això vam controlar
el partit en moltes fases. A més, vam poder resoldre dues de les
opcions i penso que la victòria, a més d’important perquè havíem
de reaccionar a la derrota anterior, fou merescuda”. L’Aldeana no
afrontava un partit de la seua lliga. Es troba a la part baixa de la
taula i haurà de seguir treballant en una temporada que ja s’intuia
complicada per l’inici d’un nou plantejament. Per la seua part, la
Sénia va puntuar a El Perelló. Nico va fer l’1-0 i Fèlix, de penal, em-
patava. Jordi fou expulsat i els seniencs, que van reclamar un pe-
nal (85’) van haver de treballar molt per defensar l’empat final. 

L’Ampolla no perdona a l’Aldea mentre
que la Sénia empata a El Perelló

TERCERA CATALANA

L’Ametlla va vèncer el Camarles i és líder en solitari (3-0). El re-
sultat final pot arribar a ser enganyós i és que els de la Cala van
haver de sofrir molt per sumar el triomf. Amb l’1-0, gol de Ser-
gi Quintana, es van quedar amb deu per l’expulsió de Morillo i
el Camarles va assetjar amb la seua pressió i intensitat. Els de
Meca van tenir les seues possibilitats però els va mancar en-
cert en les darreres passades per haver convertit el seu domi-
ni amb l’empat. També cal destacar la inversió defensiva que va
fer l’Ametlla, amb actitud, treball i solidaritat. D’aquesta mane-
ra, va poder mantenir l’avantatge i va ser en els darrers minuts
quan va sentenciar. Menut s’estrenava amb la Cala i feia el 2-0.
Robert, ja en temps afegit, va finiquitar el duel amb el 3-0.

La Cala és líder en solitari després de la
meritòria victòria contra el Camarles

TERCERA CATALANA

El Perelló està ben classifi-
cat i, a més, manté una ratxa
històrica de jornades sense
perdre. Des del dia 11 de
febrer. No obstant, Baltasar
Capera ha deixat de ser l’en-
trenador. El tècnic comenta-
va que “baix el meu punt de
vista, tots els jugadors
havien de seguir la mateixa
disciplina pel que respecta a
l’assistència als entrena-
ments. I si no es poden pre-
sentar, han d’avisar. En les
darreres dues setmanes,
van haver-hi diversos casos

que no va ser així. No van
venir a entrenar i, a la vega-
da, no van avisar. Ho vaig
comentar al vestidor i gaire-
bé tots els jugadors que no
havien vingut a entrenar i que
no havien avisat ho van
entendre, excepte un. A
més, aquest, en el darrer
partit, va decidir de forma
voluntària no venir convocat.
Això era un acte d’indiscipli-
na i vaig transmetre-ho a la
directiva perquè penso que
s’havien de pendre mesures.
Llavors, la junta va arribar a

la conclusió de que el juga-
dor no era indisciplinat per
aquest motiu que jo exposa-
va i que rescindien els vin-
cles que em lligaven a mi al
club”. Capera deixa el
Perelló en una bona posició
a la taula. El tècnic acabava
dient que “crec que s’ha fet
una bona feina, estic satisfet
de la trajectòria de la lliga
passada i també del que por-
tem d’aquesta. S’ha pres
aquesta decisió i només em
queda acceptar-la, tot i que,
com és lògic, no puc com-

partir-la”. La junta directiva
d’El Perelló, per la seua part,
explicava que “no ha estat
per un tema deportiu, sim-
plement han hagut unes
desavenences per una qües-
tó que va plantejar el tècnic”.
En el moment del nostre tan-
cament no hi havia un relleu.
Podria passar que, momen-
taniament, un entrenador de
la casa agafés el primer
equip.

Baltasar Capera deixa d’entrenar a El Perelló
L’equip groc-i-negre visita demà el Móra la Nova

TERCERA CATALANA

La directiva ha comentat
que la decisió no ha estat

per una qüestió esportiva,
“ha estat per desavenences
amb un plantejament que

va fer el tècnic”

Desavenences

A les poques hores d'haver acabat el partit
Ascó-Martinenc, el nou Director General de
l'Ascó, el senyor Palau, que porta dues set-
manes en el càrrec, li comunicava al míster
Albert Viñas que havia estat destituït. “Jo pen-
sava que era una broma", va dir l'entrenador.
Per a bromes estan a Ascó quan veuen la cua
de la classificació prop. Un cop més, el plat
trencat l'ha pagat un tècnic. Albert Viñas fou
injustament destituït. A un entrenador, en nou
jornades, ja se li dicta sentència. I per què no
es va fer el mateix l'any passat amb Mauro Ravnic? És tan dolent estar
en posicions de descens. Fa poques jornades el Remolins-Bítem ho
estava i ara es troba a tres punts del cim de la taula. L'Ascó estava en
construcció. Com diu Mourinho, “els meus equips funcionen millor en
les segones temporades”. A Van Gaal al Bayer de Munich l'anaven a
destituir al desembre pels mals resultats i els jugadors van defensar-lo
davant de la directiva I després va triomfar amb els títols. L'Ascó pre-
senta pràcticament un equip renovat i de la fusió amb l'equip lleidatà
del Benavent va venir la meitat del bloc, no en queda ni un. Quan un
equip s'està formant no es poden fer miracles en dos dies; l'Ascó s'ha
enfrontat amb cinc dels sis primers classificats (Tàrrega, Reddis,
Rapitenca, Vista Alegre i Valls) i només ha perdut un partit en camp
contrari. Per fer una bona tasca un entrenador necessita paciència i
una altra paciència i els directius de l'Ascó no l'han tinguda. Garanteix
l'èxit un nou entrenador? L'entrenador cessat té un bon caché: Reus,
Vilafranca, San Cugat, Valls, Tortosa, i només ha estat cessat una
vegada a la Rapitenca però a la segona temporada. La directiva de
l'Ascó coneixia perfectament l'Albert Viñas doncs portava cinc anys
amb el futbol base. I si el coneixien tan bé, per què tan sols li han donat
l'oportunitat de nou jornades? Encara falten set mesos perquè acabi la
lliga. El futbol, de vegades, té aquestes coses. L'Ascó va arribar a Valls
sis cops a porteria i va marcar quatre gols, el diumenge contra el
Martinenc, el super Ascó va traure dotze córners,  va fallar un penalti
i la pilota no va entrar, mentre l'equip guanyador va arribar tres vega-
des a porteria i va fer dos gols. Fa dues jornades, la Rapitenca estava
a set punts del primer lloc i ara està dos. El futbol canvia cada diumen-
ge, amb aquesta regla de tres s'hauria de cessar un entrenador per
setmana. El Tortosa estava en posicions complicades, el més natural
haguera estat cessar a Carlos Blanch i la directiva va apostar per ell i
ja ha tret, en tan sols tres jornades, al seu equip del pou del descens.
Entenc la directiva de l'Ascó que han fet un equip competitiu, amb gran
potencial econòmic i aspirar a grans cotes i ara estan en posicions de
descens, però quin era el projecte?, només un quedar entre els cinc
primers i automàticament el míster Viñas hagués estat renovat, però
han preferit des de la cúpula de l'Ascó, canviar d'entrenador, una vega-
da més i ja seran quatre entrenadors en tres temporades Cotaina,
Mauro Ravnic, Viñas i el Rubio. No fa moltes temporades, l'Ascó tenia
dos equips a 2a Regional o, dit millor, dos clubs diferents (
2008/2009) que després es van fusionar i aconseguiren l'ascens,
com si fora una loteria, a Tercera per la fusió amb el Benavent  i ara,
de nou, volen aconseguir l'ascens i per això han hagut de cessar a un
entrenador en un “plis plas”, a cop calent en una reunió el mateix diu-
menge per la tarda, no haguera estat millor fer-ho en fred al dia
següent i veure les coses més clares? Per a mi el millor equip de l'Ascó
no és de la 1a Catalana, és el de 4a Catalana que deixen treballar al
seu míster, sense objectius, jugar al futbol i quedar el més amunt
millor, el mateix que la gran cantera de l'Ascó que va a més, però que
s'ha basat en un treball de paciència. Si cada entrenador del futbol
base fora cessat a les nou jornades, el projecte de futbol base no exis-
tiria. Jo no sóc el portaveu de l'Albert Viñas, ni el conec, però no sóc
partidari de canviar d'entrenador. Es va fer un estudi de 50 entrena-
dors cessats per una revista de futbol i a la quinzena jornada, la mitja-
na de punts era la mateixa dels nous entrenadors que els cessats. Li
desitjo el millor a l'Ascó, la seva directiva que aconsegueixi molts d'è-
xits, però s'han equivocat en aquesta decisió com alguns membres de
la directiva reconeixen off the record.
COSES D'ÀRBITRES, el dia del partit del Torredembarra va estar
l'Olímpic a punt de no tornar de buit però l'àrbitre va influir en el resul-
tat per les seves decisions i el més alarmant de les actuacions del
mencionat àrbitre fou que en nombroses ocasions el línier es posava
les mans al cap per les decisions del seu company.
ALERTA AMB EL PINELL, Espanta, porta  4, 33 gols en els tres
últims partits i només ha perdut un partit i per la mínima a l'Ampolla,
com facin algun altre fixatge poder fer-la grossa.
QUÈ LI PASSA AL CATA? Res, de vegades les coses no surten com
un vol, però el seu entrenador té la confiança del seu equip, el diumen-
ge han de trencar la ratxa de set partits sense una victòria
COM SOFREIX L'ALCANAR, El diumenge, el Jesús i Maria el va
posar contra les cordes als últims 30 minuts; contra l'Olímpic si dura
10 minuts més li empata el partit; contra el Camp Clar, els jugadors
locals demanaven a l'àrbitre el final, com sofreix aquest any per guan-
yar els partits a casa.
QUE CESSIN A GUARDIOLA, Al futbol, dos més dos no són quatre,
i el tècnic de l'únic equip que no ha perdut un partit, Baltasar Capera
d’El Perelló, ha estat cessat, un cessament injust, però és la directiva
del Perelló la que mana. Si no hagués directiva, no hi hauria futbol. Amb
aquests arguments s'hauria de cessar a Guardiola també, aquesta set-
mana dos cessaments de dos bons entrenadors, així és el futbol.

Ascó, ansietat per pujar
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Móra Nova-Perelló (16.30 h)
Tivenys-l’Ametlla (15.30 h)
Horta-Ulldecona (15.45 h)

Diumenge
Deltebre-Godall (17.15 h)

la Sénia-Vilalba (16 h)
Sant Jaume-Catalònia (15.30 h)

Ampolla-Corbera (16 h)
Camarles-Aldeana (16.30 h)
Pinell-Santa Bàrbara (16 h)

RESULTATS
9a jornada Tercera catalana

L’Ametlla-Cmarles 3-0

Catalònia-Móra Nova 1-3

Vilalba-Godall 1-2

Perelló-la Sénia 1-1

Corbera-Sant Jaume 0-3

S. Bàrbara-Tivenys 1-1

Ulldecona-Pinell 1-4

Aldeana-Ampolla 0-2

Deltebre-Horta 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 9 23 5 22

2. la Sénia 9 21 11 20

3. Ampolla 9 17 6 19

4. Pinell 9 26 11 18

5. Horta 9 22 19 16

6. Perelló 9 14 8 15

7. Móra Nova 9 21 12 14

8. Vilalba 9 22 14 13

9. Ulldecona 9 15 16 13

10. Camarles 9 12 13 12

11. Deltebre 9 17 19 11

12. Sant Jaume 9 14 13 10

13. S. Bàrbara 9 10 12 10

14. Godall 9 14 24 9

15. Corbera 9 12 22 8

16. Aldeana 9 12 20 7

17. Tivenys 9 7 28 3

18. Catalònia 9 9 35 3

Tercera catalana

RESULTATS
7a jornada Quarta catalana. Grup 19
Flix-Bot 3-3
Tivissa-Benissanet 3-1
Ascó-Batea 2-1
Benifallet-Arnes 2-0
Ginestar-Rasquera 1-2

PROPERA JORNADA
Diumenge

Tivissa-Bot (diu 16 h)
Ascó-Flix (16 h)

Benifallet-Benissanet (16 h)
Ginestar-Batea (16 h)

Rasquera-Arnes (15.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Benifallet 7 14 5 18
2. Flix 7 21 9 17
3. Bot 7 16 11 13
4. Tivissa 7 17 13 13
5. Batea 7 19 15 9
6. Ascó 7 11 12 8
7. Ginestar 7 10 13 7
8. Benissanet 7 9 16 7
9. Arnes 7 7 18 4
10. Rasquera 7 6 18 3

RESULTATS
7a jornada Quarta catalana. Grup 20
Xerta-Deltebre 2-1
Alcanar-la Cava 2-5
R. Bítem-Atlas Tortosa 1-1
Campredó-Roquetenc 1-1
la Galera-Jesús i Maria 1-1

PROPERA JORNADA
Xerta-Atlas (diu 15 h)

la Cava-R. Bítem (dissa 16.45 h)
Roquetenc-Alcanar (dissa 16.30 h)

Jesús i Maria-Campredó (dissa 16 h)
Deltebre-la Galera (diu 15 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Roquetenc 7 21 6 17
2. Atlas 7 20 9 14
3. R. Bítem 6 24 6 13
4. la Cava 7 21 12 13
5. Campredó 7 17 8 13
6. Jesús i Maria 6 12 10 10
7. Alcanar 7 11 14 10
8. Xerta 7 5 18 4
9. la Galera 7 6 22 2
10. Deltebre 7 5 37 0

Marc Baiges, amb una bona jugada, va fer l’1-0.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Tortosa va aconseguir,
contra l’Olesa, el tercer

triomf seguit i ja surt de
la zona de descens de la

classificació.

Primera catalana
PRÒXIMA JORNADA  

Europa-Masnou
Terrassa-Gavà

Balaguer-Santboià
Olot-Manlleu

Muntanyesa-Espanyol
Vilafranca-Gramanet

Amposta-Pobla Mafumet (17 h)
Rubí-Vilanova
Vic-Cornellà

Prat-Castelldefels

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Espanyol 13 7 6 0 25 8 27
2. Prat 13 8 3 2 22 7 27
3. Terrassa 13 8 3 2 29 21 27
4. Pobla Mafumet 13 7 4 2 15 5 25
5. Manlleu 13 7 2 4 26 19 23
6. Cornellà 13 5 6 2 17 12 21
7. Vilafranca 13 7 0 6 15 17 21
8. Olot 13 5 5 3 20 16 20
9. Europa 13 6 2 5 17 18 20
10. Gavà 13 6 1 6 17 18 19
11. Rubí 13 5 3 5 19 18 18
12. Balaguer 13 5 2 6 11 16 17
13. Muntanyesa 13 3 5 5 13 21 14
14. Castelldefels 12 4 1 7 16 21 13
15. Vic 12 3 3 6 10 13 12
16. Santboià 13 3 3 7 13 19 12
17. Gramanet 13 3 3 7 13 21 12
18. Vilanova 13 2 5 6 13 18 11
19. Masnou 13 2 4 7 16 25 10
20. Amposta 13 1 3 9 14 28 6

Tercera divisió RESULTATS
13a jornada, Tercera divisió

Pobla M.-Vilafranca 2-0
Gramanet-Muntanyesa 2-2
Gavà-Europa 2-0
Espanyol-Olot 1-1
Cornellà-Rubí 1-1
Castelldefels-Vic sus
Masnou-Prat 0-1
Santboià-Terrassa 2-3
Manlleu-Balaguer 3-1
Vilanova-Amposta 2-0

PRÒXIMA JORNADA 
Vista Alegre-Igualada

Santfeliuenc-Rapitenca (diu 12 h)

Reddis-Tàrrega

Valls-Júpiter

Martinenc-Ol. Can Fatjó

Olesa-Ascó (diu 16.30 h)

Iberiana-Tortosa (diu 12 h)

Sants-Almacelles

Torreforta-Viladecans

RESULTATS

9a jornada, Primera catalana

Rapitenca-Vista Alegre 2-0

Tàrrega-Santfeliuenc 0-1

Júpiter-Reddis 3-0

Ol. Can Fatjó-Valls 0-1

Ascó-Martinenc 0-2

Viladecans-Sants 0-0

Almacelles-Iberiana 2-0

Tortosa-Olesa 3-1

Igualada-Torreforta 4-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 9 20 9 22

2. Rapitenca 9 11 4 20

3. Sants 9 15 6 18

4. Vista Alegre 9 20 15 17

5. Reddis 9 14 10 17

6. Valls 9 13 15 16

7. Torreforta 9 17 14 13

8. Almacelles 9 16 13 13

9. Martinenc 9 18 17 13

10. Júpiter 9 15 11 12

11. Igualada 9 19 18 12

12. Olimpic 9 7 11 10

13. Tortosa 9 15 20 10

14. Ascó 9 11 12 9

15. Santfeliuenc 9 9 11 9

16. Viladecans 9 13 16 9

17. Iberiana 9 14 23 7

18. Olesa 9 8 30 1

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Morell-Alcanar (16 h)
Calafell-la Cava (17 h)

Camp Clar-Canonja (19.30 h)
Catalònia-Bonavista (16.30 h)

Diumenge
R. Bítem-Salou (16 h)

Catllar-Roquetenc (12 h)
Cambrils-Vilaseca (17 h)
Olímpic-Gandesa (17 h)

Jesús i Maria-Torredembarra (16.30 h)

RESULTATS

9a jornada, Segona catalana

Roquetenc-Remolins Bítem 1-2

Torredembarra-Olímpic 2-1

Bonavista-Camp Clar 0-3

Canonja-Cambrils 2-2

Vilaseca-Catllar 2-0

Gandesa-Catalònia 0-0

la Cava-Morell 0-4

Salou-Calafell 0-0

Alcanar-Jesús i Maria 2-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 9 22 11 21

2. Torredembarra 9 17 6 20

3. Alcanar 9 16 14 19

4. Roquetenc 9 17 7 18

5. R. Bítem 9 20 14 18

6. la Cava 9 17 13 15

7. Salou 9 10 9 14

8. Calafell 9 15 16 14

9. Jesús i Maria 9 15 17 13

10. Gandesa 9 16 15 12

11. Catllar 9 14 14 12

12. Camp Clar 9 12 12 12

13. Cambrils 9 18 15 10

14. Catalònia 9 14 15 10

15. Canonja 9 9 13 8

16. Vilaseca 9 9 21 6

17. Olimpic 9 13 18 5

18. Bonavista 9 6 30 0

Quarta catalana
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CAPÇANES F.S 1 - DELTA
SPORTING 2
En el seu primer desplaça-

ment, a Capçanes,
el Delta Sporting va
sortir victorios , pero

per poc. La primera part fou
força distreta amb domini ab-
solut del Delta Sporting que
al minut 7 ja guanyava amb
gol d'Albert Miró. I al 14, el
segon obra del veterà Jordi
Costes, així s’arribava a la
mitja part. Tot feia pensar
que la represa seria tran-
quil.la. No obstant, a la sego-
na part, el Capçanes va des-
pertar i va pressionar,
reduint distàncies al minut
14. Amb un ajusta 1-2 es va
arribar al final del partit. El
porter Albert va ser una de
les claus. Els  locals van bus-

car l’empat fins el final. El
Delta Sporting no va comp-
tar amb l'actual tècnic Carlos
Monserrat. Ramon Costes va
ser el tecnic provisional. Tar-
da de molt de fred a Capça-
nes on es juga en pista des-
coberta. El partit va ser
seguit per un nombrós públic

local i animador i el Delta
Sporting va baixar a Deltebre
amb els tres punts i són ter-
cers amb 6. El líder és el
Marça amb 12 punts. Preci-
sament, diumenge pel matí,
serà el rival al Casal d'Sports
lo Salat de Deltebre. Sense
dubte, un gran partit. 

L’Amposta no va poder amb
el líder València (24-31). El
partit va ser igualat, durant
la seua primera fase. Cap
dels dos equips va aconse-
guir distanciar-se en el mar-
cador fins que es va arribar
al darrer parcial quan les
valencianes van imposar-se
i van adquirir unes distàn-
cies que van decidir.
A la represa, no obstant, el
joc va tornar a equilibrar-se
i l’Amposta es va posar dins del partit reduint l’avantatge

fins el 20-23. 
Però, en el moment clau, es
va acusar l’esforç i el líder
va tornar a posar distàncies
que ja foren definitives (24-
31). L’Amposta visita la
pista del Lleida, en la prope-
ra jornada. L’equip de Marc

Fornós, és cinquè, amb vuit
punts. 
Handbol Amposta:
Manjavacas, Domingo (7),
Frenova (3), Sara Garcia
(7), Rios (3), Uliaque,
Ungureanu (4), Galvez, Sara
Alonso, Solà, Juncosa,
Tortajada i Rieres. 

Victòria a les Capçanes

Juvenil masculí, única victòria

FUTBOL SALA

CLUB VOLEI ROQUETES

CLUB HANDBOL AMPOSTA

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Victòria molt important per al
Deltebre després de les darre-
res ensopegades i d’haver re-
but deu gols en dues jornades.
El partit, per tant, era d’exa-
men, pel renovat equip que en-
trena Tomàs Ballano. Per l’Hor-
ta, també ho era per refer-se de
la golejada a Pinell. Amb aques-
ta perspectiva i en horari en diu-

menge de Gol Television (19 h)
-per coincidència amb la Cava,
el Deltebre va haver de jugar
després- el partit va estar igua-
lat i obert fins el seu darrer
tram. Van haver-hi alternatives i
el Deltebre va aprofitar dues in-
decisions visitants per fer els
dos primers gols, Ventura i Bo-
nilla. Aubanell, en ratxa, va igua-

lar en dues ocasions (una de
penal i l’altra aprofitant u rebuig
del travesser després d’un tret
de Ruben). Amb el 2-2, el partit
obert, fou el Deltebre qui va de-
cidir-lo amb dos gols a darrera
hora, Joan Marc de penal i Iker.
L’Horta va acabar amb vuit i els
locals amb deu. Un triomf
balsàmic i que reforça.

Tres punts valuosos per al Deltebre
FUTBOL TERCERA CATALANA. CONTRA L’HORTA (4-2)

Derrota davant el líder

Ensopegada contra la Roca

El Benifallet podria no ser considerat
com un equip revelació. Ha estat mol-
tes temporades a Segona regional.
Però tal com està el club i les dificul-
tats que va tenir Margalef, el tècnic,
per poder trobar jugadors i confeccio-
nar la plantilla, cal destacar i conside-
rar la lligueta que està fent l’equip ver-
diblanc. Es líder. El Flix és segon i l’e-
mergent Bot, tercer. Al grup 20, els
quatre primers van empatar en partit
igualats, amb jugades polèmiques i
incerts fins el final. Per tant, es mante-
nen les distàncies i el Roquetenc
segueix líder. Atlas i R. Bítem ocupen
places de playoff d’ascens.

Benifallet i
Roquetenc

lideren els grups

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Aldeana-Arnes, 3-1
Falset-Olímpic, 8-0
Rem. Bítem-a Cava, 1-6
Benifallet-Rapitenca, 0-8
S. Bàrbara-Ginestar, 0-0
Gandesa-Jesús i Maria, 4-2
Ulldecona-Alcanar, 15-0
Masdenverge-Tortosa Ebre B, 0-10
Classificació: 1) Ulldecona, 19. 2) la
Cava, 19. 3) Rapitenca, 18. 4) Falset,
18. 5) Aldeana, 18. 6) Arnes, 12. 7)
Tortosa Ebre B, 11. 8) S. Bàrbara,
11.9) Gandesa, 8. 10) Rem. Bítem, 6.
11) Jesús i Maria, 5. 12) Ginestar, 5.
13) Masdenverge, 5. 14) Benifallet, 3.
15) Olímpic, 1. 16) Alcanar, 1.
Propera jornada: Jesús i Maria-
Masdenverge; Olimpic-S. Bàrbara; la
Cava-Benifallet; Ginestar-Gandesa;
Tortosa Ebre-Ulldecona; Alcanar-R.
Bítem; Rapitenca-Aldeana. Arnes-Falset.

L’Ulldecona, líder

FUTBOL FEMENÍ

Partit disputat entre dos
equips que es coneixen
molt bé, rivals directes en
la màxima categoria feme-
nina. Bon inici de partit
amb uns primers quinze mi-
nuts de joc seriós i concen-
trat però que no va fer  dis-
tanciar en cap moment el
marcador. A partir del mi-
nut 20, les tornes van can-
viar, abocant  l'equip torto-
sí a un joc espès. El

desencert ofensiu es traduí
en 31 errades de llança-
ment a porta; la descon-
centració va fer acte de
presència provocant preci-
pitació en les passades
comptabilitzant 23 pilotes
perdudes.  Les tortosines
no van trobar el seu lloc en
el camp. En resum, partit
per oblidar. Ara només res-
ta refer l'equip, analitzar les
errades i posar remei a

aquesta ensopegada del
tot inesperada. El proper
desplaçament serà demà
dissabte al camp de Sant
Esteve Sesrovires. Alinea-
ció: Estefi Ocaña i Rebeca
Troncho a la porteria;  Mi-
reia Andreu,  Jenifer Corne-
jo, Aida Rieres, Núria Alba-
car, Maria Valldepérez,
Paula Alcaide, Jèssica Ber-
tomeu, Neus Figueras, No-
el Uriarte, Judith Toro.

L’Amposta visita el Lleida

en la propera jornada

Proper partit

El València va guanyar per 24-31

Derrota per 26-32

L'única alegria que ha tingut el club aquesta set-
mana ha estat la del juvenil masculí, la resta dels
equips no han pogut sumar cap victòria. Co-
mençant pel sènior masculí que rebia al C.V.Sa-
lou, en un partit molt igualat, però en els punts
més desicius i el potent atac d'un jugador rival,
no van poder fer sumar cap dels sets, quedant
al final del partit per 0-3 amb parcials (18-25,
23-25 i 22-25). D’altra banda, el sènior femení
rebia al C.V.Monjos "B". El partit com és ja de
costum per a aquest equip, no va començar fa-
vorable, ja que perdien el primer set. Desprès el
segon i el tercer, el guanyaven amb un aventat-
ja considerable, però la confiança les va trair i
van perdre el quart set. L'últim set, la psicologia
no va ser favorable per a les de Roquetes i el
van perdre, quedant finalment amb un resultat

de 2-3 amb parcials (18-25, 25-14, 25-18, 20-
25 i 12-15). L'única alegria la va donar l'equip ju-
venil masculí que es desplaçava al camp del
C.N.Sabadell on van guanyar per 1-3. La regula-
ritat dels roquetencs al servei i l'eficàcia de la
defensa de la primera línia van ser les claus per
adjudicar-se el partit amb parcials (22-25, 25-
20, 20-25 i 16-25). Abans es disputava el partit
dels cadets del roquetenc, perdent per 3-0. Tot
i la derrota, en moments puntuals els jovens ju-
gadors mostren la seva progressió partit rere
partit. 
La pròxima jornada, el sènior masculí va al
camp del C.V.Mataró, el sènior femení va al
camp del Vilafranca i diumenge pel matí juvenil
rep al Vikings volei Prat i seguidament cadet rep
al EduVolei Ametlla.
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA. PER MICHEL VIÑAS

JUANJO ROVIRA, DIRECTOR DE MICFOOTBALL
Juanjo Rovira no neces-
sita presentacions a les
nostres comarques. Un
tècnic que, malgrat la
seua trajectòria, no ha
oblidat les seues arrels i
sempre està al servei
de clubs ebrencs que el
puguin necessitar. Va
nèixer a Bítem fa 49
anys i en aquesta sec-
ció del crac de la set-
mana ens explica el
darrer projecte en el
que està treballant. Es
Director de MICFootball,
directiu del comitè tèc-
nic català d’entrenadors
i també, actualment, és
directiu del CD Tortosa.
A la fotografia, apareix
a la part superior a l’es-
querra, en un dels entre-
naments per seleccio-
nar jugadors en el pro-
jecte Aspire Football.
Més Ebre: Ser Director
de MIC Football què
representa?
Juanjo Rovira: Molta
feina, la veritat. Però
quan es fa amb il.lusió,
ganes i perquè t’agrada,
tot és més fàcil.
MICFootball es dedica a
organitzar esdeveni-
ments esportius com el
Mundialet de la Setmana
Santa, la Danone
Nations Cup, el Campus
Nike o la Nike Premier
Cup. Ara estic també
com a resposable tèc-
nic del projecte Aspire
Football que depèn del
Govern de Qatar. 

ME: En què consisteix?
JJR: Es realitza en 15
països d’arreu del món.
3 de sud-Amèrica, 2 d’À-
sia i la resta d’Àfrica. Es

un projecte similar a
l’Operación Triunfo però
en futbol. Coordino un
grup d’observadors
que, a cada país, inten-
ta buscar joves talents.
Després,  juntament
amb tècnics de l’Aspire,
estem a la fase final on
es troben els 50 millors
jugadors que, segons el
seguiment que s’ha fet,
s’ha considerat que hi
ha en cada país. L’edat
en la que s’inicia el pro-
jecte és en joves juga-
dors de 13 anys.
Llavors, seleccionem
tres jugadors de cada
país que aniran a Qatar,
al Centre Aspire. I en la
última selecció, queden
18 jugadors i 3 porters
que són els que ingres-
sen a l’acadèmia de
Qatar i a una altra a
Senegal. Allí comparti-

ran estudis i els entrena-
ments.

ME: El Centre Aspire de
Qatar és immens.
JJR: És el centre espor-
tiu més important del
món.

ME: Surtiran cracs d’a-
quest projecte?
JJR: Segur que sí. Es
va iniciar el 2008 i ara,
els jugadors escollits
llavors, ja tenen 17
anys. Clubs europeus ja
s’han interessat per
diversos jugadors. Però
la normativa FIFA fa
complicada la trasferèn-
cia de jugadors d’Africa
que siguin menors de
18 anys. Jo penso que
en 2 o 3 anys, diversos
jugadors, formats en
aquest projecte, faran
el salt al futbol profes-

sional de primer nivell.

ME: Qui dirigeix el pri-
mer grup, el de juga-
dors més grans? També
entre els observadors hi
ha presència ebrenca,
no?
JJR: He de dir que
Josep Colomé és el
Director del projecte a
nivell mundial. ‘Tintin’
Marquez, exjugador i
extècnic de l’Espanyol,
és l’entrenador del grup
de més edat. I de tèc-
nics ebrencs, va estar
com a observador Sergi
Domènech i ara hi treba-
lla el planer Xavi
Gisbert, que està per
Costa Rica veient  joves
jugadors.

ME: Per què es van
escollir aquests països?
JJR: Es va considerar

que en aquests països
hi ha molta fortalesa pel
que respecta a joves
jugadors i que estaven
per poder aprofitar.  I
per això es va fer l’apos-
ta.

ME: Què n’opina de la
problemàtica que alguns
han volgut buscar amb
el patrocini del Barça,
de Qatar Foundation?
JJR: Penso que no té
fonament. He estat a
Qatar i veig que cada
cop està més prop del
món Occidental. S’està
normalitzant i més pen-
sant amb el Mundial del
2022. Hi ha un tema reli-
giós per la cultura
musulmana però, he
d’insistir, s’esta norma-
litzant i aproximant. No
veig cap problema ni
cap problemàtica.

ME: El Mundial, un
repte.
JJR: Si, hi ha molta
il.lusió. Serà una eina
extraordinària per mos-
trar aquest país al món i
per això des de l’orga-
nització estan molt inte-
ressats en què tot surti
de la millor forma possi-
ble, quan arribi el
moment.

ME: Rovira hi serà en
l’organització del
Mundial?
JJR: Per mi seria un
orgull i una satisfacció
quan arribi als 60 anys
poder estar en l’organit-
zació d’un Mundial. La
veritat és que el projec-
te actual té molts de
vincles amb el Govern
de Qatar i amb l’organit-
zació que pot tenir el
Mundial. Podria ser i, si
és d’aquesta forma,
seria un honor per a mi.

ME: Sandro Rosell.
JJR: Tot i que està molt
més ocupat des que és
president del Barça,
mantenim la mateixa
relació. Per mi ho està
fent extraordinàriament
bé i és el millor presi-
dent que pot tenir el
Barça.

ME: CD Tortosa.
JJR: Molt il.lusionat
amb el nou projecte. Un
somni que s’hagi dut a
terme perquè sempre
havia cregut amb una
aposta d’aquesta mena
al Tortosa, amb juga-
dors locals i de les
Terres de l’Ebre. I s’ha
fet realitat. 
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
Venta de la punta
Restaurant Com Tu C/ Major
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos
ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

                            



DIVENDRES 11 
DE NOVEMBRE 
DE 2011 21

diarimés
ebregastronomia

www.mesebre.cat

Ingredients 4 persones:

1 kg. Galeres
0,4 kg. Arròs
0,5 kg. Bròquil
8 cullerades soperes oli d́ oliva
Colorant o brots de safrà
1 seva ( 150 gr.)
6 dents d´all
1 litres i 1/2 d´aigua tèbia
Sal al gust
1/2 kg. Magre de porc
tallat a tacs

Posar  una cassola a
foc lent l´oli, el magre,
l´all, la seva, el bròcul i les
galeres i sofregir. Retirar
les galeres i afegir l´aigua
tèbia, el safrà, l´arròs i la
sal. Pujar el foc durant 20
minuts. Abans de retirar
afegir les galeres.

“Primentons i Tomates”
Avui: Arròs amb bròquil i galeres

Del Restaurant Casa
Ramón, a Sant Carles
de la Ràpita ens pre-
senta la seva recepta
de un arròs molt nos-
tre. Un plat molt se-
zill, boi que tots el po-
dem fer a casa

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.

CEDIDA

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla, s’emet cada dia per la

tele de les Terres de l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel     Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella     A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Téllez Gallego, Celia Eugenia   Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342   

Pilar Delgado , Jordi Delgado        Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459   

Pujol - Pons        Crta de Grao,49 (Amposta) 977700489/977700483

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

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419    

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 9°SOLSOL

TERRES DE L’EBRE

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Mar 
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Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
Predominarà l'ambient assolellat en general, amb cel serè o poc ennuvo-
lat, tot i que al vessant sud del Pirineu hi haurà alguns intervals de núvols
baixos al llarg del dia. A més, al litoral i al Prelitoral també es formaran
alguns intervals de núvols baixos a partir de migdia. 

Precipitacions 
No es descarta algun plugim dispers a punts del litoral a partir de migdia. 

Temperatures 
Les temperatures mínimes seran semblants o lleugerament més baixes, i
voltaran entre 0 i 5 ºC al Pirineu, entre 3 i 8 ºC al Prepirineu i a la Depressió
Central, entre 5 i 10 ºC al Prelitoral, i entre 8 i 13 ºC al litoral. Les màxi-
mes seran semblants o lleugerament més altes i oscil·laran entre 13 i 18
ºC al Pirineu i entre 16 i 21 ºC a la resta del país. 

Visibilitat 
Serà bona en general, amb tendència a empitjorar al litoral. A més, es for-
maran algunes boires o boirines matinals a valls i fondalades de l'interior. 

Vent 
Bufarà fluix i de direcció variable de matinada. Al llarg del matí s'imposarà
el vent fluix amb algun cop moderat de component sud.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component sud, sobretot de
migjorn.
Marejol. 

Costa Central: 
bufarà fluix i de direcció variable fins les primeres hores del matí i al final
del dia. A partir de llavors, s'imposarà el vent fluix amb algun cop mode-
rat de component sud, sobretot de migjorn.
Marejol. 

Costa Daurada: 
bufarà fluix i de direcció variable fins les primeres hores del matí. A partir
de llavors, s'imposarà el vent fluix amb algun cop moderat de component
sud, sobretot de migjorn al nord del cap de Salou i de xaloc al sud del sec-
tor.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Compartir  projectes  i somnis  amb la teva pare-
lla , agregarà  una dimensió  a la relació , però  no
oblidis  ser més complaent , no intentis sempre
imposar-te. 

Taure
20/4 al 19/5

Els dons astrals  emfatitzen les relacions
amoroses, avalant  una excel·lent  connexió.
També  pot néixer  una nova relació  amb gran
fort impuls sensual.

Bessons
20/5 al 21/6

Comences a percebre  certa  inquietud emocio-
nal: vols viure  una cosa  diferent, sexy  i que et
tregui  de la rutina. Vés  amb compte  amb els
teus desitjós.  

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor  no has de  deixar-te  endur per cap
Actituds poc clares  amenacen  el teu panorama
sentimental, posa  en ordre  els teus sentiments  i les
teves  prioritats  i no t'afanyis  a prendre  decisions. 

Lleó
22/7 al 22/8

La teva relació amorosa  necessitava  estímuls
permanents : vetllades  íntimes, sortides
romàntiques o una nit de passió  encesa  poden
ser magnífiques variants. 

Verge
23/8 al 21/9

El teu  aspecte  més sentimental dominarà  el
panorama  de la jornada; només tindràs  al teu
cap  les preocupacions  de l'amor: concentra't en
el teu cor. 

Balança
22/9 al 22/10

Un reencontre  amb un amor del passat  t'afir-
ma  en la certesa  que no tot està  oblidat,  valo-
ra les opinions  dels  que  coneixen  la teva
història  i t'estimen bé.

Escorpí
22/10 al 21/11

Influències  celestes  favorables  estimulen  la
tendresa  i l'afinitat  al teu  món  sentimental,
en una jornada  especialment  favorable  per
reforçar  els llaços  de parella.

Sagitari
21/11 al 21/12

Les vacil·lacions  en la teva vida  amorosa et
col·loquen  en un lloc  de nosa  i irritació, tracta
de calmar-te  i reflexionar . En  el plànol  laboral
, hi ha  un problema.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les discussions  permanents  en la teva pare-
lla  no fan  més  que ressaltar l'evident:  és el
moment   de fer  un examen  dels sentiments
i analitzar  què és  el que passa.  

Aquari
20/1 al 18/2

Temps per  a la reflexió: cerca  en el teu inte-
rior  què és  el que desitges  en l'amor, no
esperis  complir  amb les expectatives  dels
altres , sinó amb el teu cor.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor, fes  més atenció  a les necessitats
de la teva parella . Estàs  actuant  de forma
egoista i amb el temps  això  podria portar
distància.  

Televisió
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

F inca con casa
reformada de 100
m2 más 1000 m2
de terreno, manan-
t ial
1000 l i t ros/h. ,
garage 2 coches,
piscina con depura-
dora,  barbacoa,
huer ta  y  f ru ta les.
Centro c iudad -
Tor tosa -  in teresa-
dos 696143058

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

 

 

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Roquetes caseta de camp de
80 m2 en finca de 3000m2

oliveres, 3 habitacions, 2
banys, cuina,,menjador .

Aigua, energia solar, iberban-
da. Piscina. 90.000 euros 

Ref  705     
Tel 977 720 799

Freginals. Finca de 13820
m2, caseta de camp de

46m2 , cuina-menjador, bany
1 habitació. Aigua de pou

.Bones vistes. Ideal caçadors.
43.000 euros. 

Ref 1107 
Tel 977 720 799  

catalunyafincas@telefonica.net

W
W

W
.G

U
IA

T
E

.C
A

T

W
W

W
.G

U
IA

T
E

.C
A

T

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

aicat: 2177
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Amb el lema A casa teva!, la
Botiga de l’Ebre no només
està pensada per a vendre
productes de les Terres de
l'Ebre a fora del nostre terri-
tori sinó també per a què
els consumidors ebrencs
puguin tenir a taula un vi de
la Terra Allta, arròs del Delta
de l'Ebre, mel d'El Perelló i
dolços del territori, sense
desplaçar per poder-los
adquirir. Pel que fa al consu-
midor de fora, els visitants
de les Terres de l'Ebre mal-
grat queden fascinats per la
nostra gastronomia i els
productes de gran qualitat
que es produeixen, no tenen
la possibilitat de poder con-
sumir aquests productes

habitualment ja que no
tenen on comprar-los. La
botiga de l'Ebre obre la pos-
sibilitat d'apropar aquests
productes arreu del territori
català i espanyol. El princi-
pal tret diferencial de La
botiga de l'Ebre, respecte
altres webs similars, és que
es pot adquirir un únic pro-
ducte de cada categoría,
sense l'obligació d'haver-ho
de fer a l'engròs.
Actualment a La botiga de
l'Ebre es pot trobar un ampli
catàleg de 350 productes,
des del sector agroalimen-
tari (arròs, vi, mel, produc-
tes ecològics..), artesanal
(pauma, terrissa,fotogra-
fia...). A més, de cara a la
campanya de Nadal s'ha
preparat una àmplia varietat
de lots per regalar produc-
tes de les Terres de l'Ebre. 
En aquests moments les
despeses d'enviament dels
productes són de 4Û+IVA
per a les comarques del
Baix Ebre i Montsià i de
7Û+IVA per a la resta de
destinacions de la península
Ibèrica, inclosos Portugal i
Andorra. 
La botiga de l'Ebre va
posar-se en marxa el mes
de setembre i després de
dos mesos de proves i de
rodatge, aquest divendres,
11 de novembre, es farà la
presentació del portal en un
acte a les 20.00 hores, a la
Sala de Plens de
l'Ajuntament de Deltebre,
amb el suport de l'Àrea de
Turisme i Comerç, i que
comptarà amb la presència
del Primer Tinent d'Alcalde i
regidor de Turisme i
Comerç, José Emilio
Bertomeu.

La botiga de Vanessa

Avui divendres es pre-
senta a Deltebre La
botiga de l'Ebre, una
agrobotiga on-line que
comercialitza una
selecció de productes
de qualitat produïts a
les Terres de l'Ebre
amb l'objectiu de
poder-los fer arribar a
casa dels consumidors,
sense desplaçaments,
visquin al territori o a
fora. La botiga de
l'Ebre és una iniciativa
d'una Jove emprenedo-
ra de Deltebre,
Vanessa Curto, que
actualment compta
amb un catàleg de
venta de 350 produc-
tes.

El projecte la botiga de l’Ebre, busca obrir-se camí en la venda al detall dels nostres productes,  a través de la xarxa

REDACCIO

VANESSA CURTO. JOVE EMPRENEDORA DE DELTEBRE

          


