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L'exportadora de cítrics
Mercocàmara ha presentat
preconcurs de creditors per
reestructurar el deute i conti-
nuar l'activitat. 
L'empresa, situada a
Amposta i una de les més
importants del sector a les
Terres de l'Ebre, justifica la
mesura per les últimes males
campanyes, la dificultat de
trobar finançament i el
cobrament pendent de més
de 800.000 euros de l'IVA de
les exportacions. 
Amb tot, insisteix en la seva
viabilitat i ja ha anunciat que
es treballa per reestructurar
el deute. 
De moment, l'empresa, amb
900 treballadors en plena
temporada i 400 socis page-
sos, manté l'activitat.

P3

Mercocàmara presenta concurs de creditors

Falta nomès una setmana. 7 dies i, un any més, ens tornem a trobar a la gran final d'entrega dels
premis Ebre Líders. I volem que tú vinguis a veure-la. Quan? el proper 13 d'abril a la Sala de la Lira
Ampostina, a les 20:30h de la tarde. Tens el privilegi d'aconseguir la teva invitació personal si et
registres a la pàgina web dels premis. Dona't pressa a demanar-la ja que les places són limitades.
Més endavant ho farem públic als usuaris no registrats. Només tens que entrar a www.ebreliders.cat
amb el teu e-mail i contrasenya i fer clic al logo invitació.

P4

Un any més ens tornem a trobar!

Terres de l’Ebre. Comença la campanya de
navegabilitat sota l'amenaça del baix cabal al
tram final del riu.

P5

Esports. L’Amposta va perdre ahir, al camp de
la Pobla de Mafumet, en partit avançat a la
33ena. jornada de la Tercera divisió (3-2).

P10

Terres de l’Ebre. La Ràpita destinarà més
de 900.000 euros de romanent de tresoreria
a les obres de la biblioteca.                
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

L'actual conjuntura econòmica
ens obliga a totes les adminis-
tracions públiques a realitzar
esforços addicionals en
aquells àmbits i sectors més
importants per al conjunt de la
societat. En aquest sentit, un
dels pilars bàsics i essencials
en el qual no s'han d'escatimar
recursos són els serveis
socials. 
A dia d'avui són moltes les
famílies del nostre territori que
necessiten algun tipus de ser-
vei o ajuda específica en l'àm-
bit social. Una situació que
l'administració no pot ignorar i
que obliga a focalitzar els
recursos públics en intentar
ajudar a les famílies més
necessitades com a criteri de
justícia social i enfortiment de
l'estat del benestar. 
Per aquest motiu, és rellevant
que des de la funció pública es
realitzin polítiques socials efec-
tives i eficients per tal d'ajudar
a les famílies a reduir els efec-
tes perniciosos de la crisi. En
el cas del Consell Comarcal del
Baix Ebre s'ha apostat clara-
ment per l'àmbit social i s'ha
destinat més del 50% del pres-
supost de la corporació a les
polítiques enfocades en l'àmbit
social i que es tradueixen en
més de 4 milions d'euros de
pressupost. 
Molts lectors es preguntaran a
quins serveis o actuacions
estan destinats aquests més
de 4 milions d'euros i quina
repercussió tenen per al seu
dia a dia. I és que, en el seu
conjunt, malgrat que els ser-
veis socials han esdevingut en
l'actual societat una eina bàsi-
ca, sovint és desconeix de què
estem parlant. 
Per aquest fet, mitjançant
aquestes línies, és interessant
apuntar alguns dels molts ser-
veis que, d'alguna manera o
una altra, tenen una repercus-
sió directa, ja sigui mitjançant
una ajuda econòmica o bé
prestant un servei, en el dia a
dia de moltes persones de la
comarca. Aquest és el cas, per
exemple, dels Serveis d'Ajuda
a Domicili, Teleassistència i
Transport Adaptat que perme-
ten estar al costat de les per-
sones de la comarca amb una
mobilitat i capacitat econòmica
reduïda. Paral·lelament, per
ajudar a les famílies més
necessitades, també cal
esmentar els ajuts d'urgència
social que van destinats a les
persones que no disposen de
recursos econòmics suficients
per poder fer front a determi-

nades necessitats puntuals,
sobrevingudes i urgents que
s'agreugen en aquest context
desfavorable de crisi econòmi-
ca. I, en aquest sentit, també
hem de fer referència als més
de 98.000 kg d'aliments que
s'han distribuït des del Consell
Comarcal, l'any 2011, als dife-
rents municipis del Baix Ebre. 
També hem de ficar un èmfasi
especial amb els ajuts de men-
jador dels alumnes de la nostra
comarca que presenten una
situació socioeconòmica com-
plexa per poder assumir el
cost íntegre del menjador
escolar. En aquest sentit, són
més de 800 alumnes de la
comarca que gaudeixen d'una
beca de menjador. Una quanti-
tat que es tradueix en més de
400.000 Û. O també els 
més de 50 ajuts de desplaça-
ment destinats, en criteri de
capacitat econòmica, a alum-
nes que viuen a una distància
considerable del centre esco-
lar de referència. 
Per altra banda, tampoc no
ens hem d'oblidar de la gestió
de la Llei de dependència, del
banc d'ajudes tècniques, de
les beques per a l'adquisició
de llibres escolars i assistència
a escoles bressol, etc. Una
enumeració de serveis que són
només una part del gran ven-
tall de tasques que realitzen
els serveis socials del Consell
Comarcal del Baix Ebre. 
En resum, tasques rellevants
que arriben a un ampli sector
de població de la nostra
comarca i que, per tant, des
de la funció pública, ateses les
actuals circumstàncies econò-
miques, s'han de gestionar efi-
cientment per tal de continuar
estant al costat de les perso-
nes que més ho necessiten. 

Lluís Soler i Panisello 
President del Consell

Comarcal del Baix Ebre

Els Serveis Socials, un pilar
fonamental

Opinió

Les I Jornades de Formació

Futbolística, un èxit
El calero Agustí Pallarés

torna a l’Everest

Unió de Pagesos ja denunciava a finals del 2011 la
situació de crisi greu en què es trobava el sector
dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Uns mesos més
tard, l'exportadora de cítrics Mercocàmara, una de
les principals empreses del sector de les Terres de
l'Ebre, ha presentat preconcurs de creditors per
fer front als deutes i intentar garantir la seva conti-
nuïtat amb un pla de viabilitat. El concurs de credi-
tors és un mecanisme que ofereix la Llei Concursal
per a poder afrontar els crèdits quan aquests no
poden ser atesos a l'hora del seu venciment. Les
últimes “males campanyes”, les dificultats per
garantir el finançament bancari i el cobrament pen-

dent de més de 800.000 euros de l'IVA de les
exportacions han conduït a aquesta situació. Amb
tot, però, s'insisteix, en la seva viabilitat i ja s’ha
anunciat que treballen per reestructurar el deute.
De moment, l'empresa, amb 900 treballadors en
plena temporada i 400 socis pagesos, manté l'ac-
tivitat. L'empresa citrícola de les Terres de l'Ebre,
que l'any passat va comercialitzar, principalment a
Alemanya i França, un 95% dels 64 milions de qui-
los de cítrics procedents dels camps de més de
400 pagesos, sosté que la competència de preus
amb la fruita procedent del Marroc, Egipte i Turquia
és “ferotge”.

Editorial

El sector dels cítrics en crisi

El Ple de l'Ajuntament d'Amposta del passat diven-
dres va aprovar el pla d'ajust que li permetrà
accedir a la línia de crèdit del Govern de l'Estat
espanyol per fer front a les factures pendents
amb anterioritat al desembre de 2011. Els
retards que acumula la Generalitat de Catalunya
envers el pagament dels serveis que es presten
des de l'Ajuntament d'Amposta han provocat una
gran distorsió en la tresoreria municipal i, com a
últim recurs, no s'ha tingut cap més opció que
optar per aquesta via de finançament que, d'altra
banda, limitarà les inversions previstes per l'equip
de Govern. Aquesta fórmula, per tant, pot supo-
sar un fre a la dinamització del sector de la cons-
trucció de la nostra ciutat, però permetrà pagar
als proveïdors, un aspecte de vital importància
per al grup municipal d'Esquerra. La feina feta
s'ha de pagar amb puntualitat britànica, perquè
no és de rebut que les empreses subministrado-
res de productes i serveis es vegin afectades per
la manca de transferències d'institucions supe-
riors. Aquest pla d'ajust es va aprovar amb els
vots favorables de CiU i del PSC. Els membres
del grup municipal d'Esquerra ens hi vam abste-
nir, perquè el full de ruta que estableix aquest
document representarà un increment constant
dels impostos. Entenem que ens calen estratè-
gies molt diferents, sobretot en el marc d'un con-
text econòmic que està ofegant moltes famílies
ampostines. I, tanmateix, considerem deltot injust
que CiU, com a equip de Govern, s'escudi darre-
re el Departament d'Intervenció de l'Ajuntament,
perquè els qui decideixen els percentatges de
recaptació no són precisament els tècnics.
L'autoria dels plantejaments que conté el pla d'a-
just recau exclusivament sobre l'equip de Govern.
I és una llàstima que no s'hagi obert un procés de
reflexió més participatiu, que fixés l'atenció a
reduir despeses. Tenim molt de camí per recórrer
en aquest àmbit i, en canvi, no veiem indicis que
assenyalin una voluntat clara per posar-hi remei. 
Som conscients que aquest només és un docu-

ment que se'ns
requereix per
poder accedir a un
préstec i, en
aquest sentit, tèc-
nicament el consi-
derem impecable,
però políticament
apunta planteja-
ments amb els
quals no ens sen-
tim identificats. Als
p re s s u p o s t o s
municipals ja vam mostrar la nostra oposició con-
tundent i, ara, davant aquesta manifesta obsessió
per continuar estrenyent el cinturó de la ciutada-
nia, el grup municipal d'Esquerra ha tornat a mos-
trar el seu rebuig. A l'equip de Govern de
l'Ajuntament d'Amposta no li quadren els números
quan Esquerra li reclama congelar els impostos
perquè, entre altres coses, no aplica mesures
d'estalvi que serveixin per equilibrar els comptes. 
En aquesta línia, l'últim Ple també va aprovar una
pujada extraordinàriament alta de la taxa d'esta-
cionament de vehicles de la zona blava. Aquest
increment suposa un 33 % de mitjana, molt per
sobre de l'IPC. El grup municipal d'Esquerra es va
posicionar en contra d'aquesta proposta perquè
no subscriu el transfons que motiva la pujada.
L'equip de Govern s'ha trobat lligat de mans i de
peus per culpa d'un plec de condicions mal redac-
tat, que atorgava aquesta possibilitat a l'empresa
privada que gestiona la zona blava i l'aparcament
soterrat de la plaça del Mercat un cop entrés en
funcionament aquest. La ciutadania d'Amposta ja
està fent prou esforços com perquè ara hagi de
contribuir, a més, a l'equilibri financer d'una
empresa que no és pas pública. 

Jesús Auré
Portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament d'Amposta

Durant aquesta setma-
na, fins avui dijous, al
camp de futbol de
l’Ampolla i organitza-
des per l’Associació
Esportiva Jordi
Pitarque, han tingut
lloc les I Jornades de
Formació Futbolística.
“Han estat un èxit,
amb 100 xiquets ins-

crits i 3 xiquetes”.
L’organització ja treba-
llar per confirmar les
properes activitats.

Després d'aconseguir fer el cim
a Cho Oyu i el Shisha Pangma i
quedar-se a pocs metres de
l'Everest, l'alpinista calero tor-
narà a l'Himàlaia. La nova aven-
tura va començar la setmana
passada.

El pla d'ajust d'Amposta confirma un full de
ruta basat en l'increment dels impostos

Opinió
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Segons els directius de la
societat, pertanyent al grup
López Sánchez, les últimes
"males campanyes", les difi-
cultats per garantir el
finançament bancari i el
cobrament pendent de més
de 800.000 euros de l'IVA
de les exportacions han con-
duït a aquesta situació. Amb
tot, insisteixen en la seva via-
bilitat i ja han anunciat que
treballen per reestructurar el
deute. De moment, l'empre-
sa, amb 900 treballadors en
plena temporada i 400 socis
pagesos, manté l'activitat.
En declaracions a Catalunya
Ràdio recollides per l’agèn-
cia Efe, el director de l'em-
presa, Antonio López, ha
apuntat com a principals
causes de la situació "la dis-
minució del circulant de cara
als bancs, una campanya
molt dolenta amb preus molt
baixos" i "no haver rebut l'IVA
de juliol, octubre, novembre,
desembre, gener i febrer,
pendent de cobrar".  Amb el

preconcurs Mercocàmara
espera reduir la "pressió"
que exerceixen els bancs
sobre l'empresa, ha dit
Antonio López, que ha infor-
mat que el concurs es va
presentar divendres passat
dia 30 de març. "Tindrem
quatre mesos per negociar i
buscar la sortida econòmica
millor per a tothom", ha expli-
cat López en referència al

termini legal que obre el pre-
concurs abans d'arribar al
concurs de creditors.
Mercocàmara pot tenir 800
treballadors directes entre
camp i magatzems, i l'em-
presa disposa d'una cartera
d'entre 350 i 400 agricultors
que serveixen les seves colli-
tes. Molts d'ells encara no
han cobrat per la collita d'a-
quest any. 

"Ens trobem davant una
situació atapeïda, però tot
l'equip de l'empresa estem
intentant buscar solucions al
més aviat possible. En la
continuïtat d'aquesta empre-
sa està en joc l'èxit d'arribar
a pagar a tothom", ha afir-
mat López, que ha afegit
que "aquesta empresa pot
seguir endavant, estem bus-
cant solucions a nivell polític

i també amb els bancs per
guanyar temps". 
De fet, la directiva ja s'ha reu-
nit amb el delegat del Govern
a les Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, amb l'objectiu d'aju-
dar al fet que l'empresa
cobri el milió d'euros en con-
cepte d'IVA i "buscar alguna
forma de finançament alter-
natiu als bancs".
Especialitzat en la gamma

estàndard de cítrics, el grup
Mercocàmara, fundat en
1961, destina un 85% de la
seva producció a l'exporta-
ció i la majoria del seu pro-
ducte és venut a les grans
superfícies. Europa concen-
tra el 85% de les exporta-
cions, però els cítrics de
Mercocámara també arriben
a EUA i Canadà (entre un 5 i
10%) i en menor mesura als
Emirats Àrabs o Kuwait.
L'any passat, el grup
Mercocàmara va arribar a un
acord amb la sevillana
Surfruit per a la gestió dels
seus magatzems en Tocina-
Els Rosers (Sevilla) que va
permetre a l'empresa
d'Amposta accedir a una
producció de 50 milions de
quilos de cítrics.
Precisament en el ple de
divendres passat a
Amposta, el grup d’ERC va
presentar una moció a favor
de l’acompliment dels
acords del Ple del Parlament
de Catalunya sobre el món
agrari, uns acords que es
van aprovar el 2010 i que
encara no s’han desplegat.
El regidor d’ERC, Daniel
Forcadell, posava èmfasis
en la situació de l’agricultura
a les nostres terres i en
especial a la ciutat
d’Amposta i en qui té les
competències per millorar
les condicions d’un sector
que es troba contínuament
en crisi. La moció va quedar
aprovada.

L’exportadora de cítrics Mercocàmara
presenta preconcurs de creditors

L'exportadora de cítrics
Mercocàmara, una de
les principals empreses
del sector de les Terres
de l'Ebre, ha presentat
preconcurs de creditors
per fer front als deutes i
intentar garantir la seva
continuïtat amb un pla
de viabilitat. 

Per reestructurar el deute i continuar l’activitat agrària

L’empresa justifica la mesura “per les últimes males campanyes i la dificultat de trobar finançament”

REDACCIÓ

Mercocàmara és una de les més importants del sector a l’Ebre.
ML

ACTUALITAT
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No hi hagut cap altre jurat
que tots aquells que han
desitjat manifestar la seva
confiança en una candida-
tura concreta i d'una mane-
ra anònima. Uns Premis
d'abast popular, com ho
són Ebre Líders. Durant
setmanes els espectadors
heu anat proposant i
votant aquelles persones i

institucions que considera-
veu dignes de tenir presèn-
cia en aquests premis; 11
categories diferents, que
inclouen totes les facetes
de la vida social de les
Terres de l'Ebre. 
Unes votacions que, avui
dijous 5 d’abril, arriben a la
seva fi, i per tant, al final
del dia ja es coneixeran els
classificats definitius que
tindran presència i recolli-
ran el seu guardó a la gala
final, el proper divendres
13 d’abril a la Lira
Ampostina, a la capital del
Montsià.
Aquesta és ja la tercera
lconvocatòria d'uns premis
que van nèixer amb l'objec-
tiu de convertir-se en un
referent de totes aquelles
iniciatives que han aportat
algun element diferencial a
l’Ebre, i així, any rera any,
s’està aconseguint.
Per tant, doncs, ja s'apro-
pa la gran final i volem que
vinguis a veure la entrega
de premis el proper 13 d'a-
bril a la Sala de la Lira
Ampostina, d'Amposta a

les 20:30h. Nomès
has de registrar-te a la
pàgina web i com a usuari
registrat tindràs el privilegi
d'aconseguir la teva invita-
ció personal abans que
ningú. Dona't pressa a
demanar-la ja que les pla-
ces son limitades. 

Només tens que entrar a
www.ebreliders.cat amb el
teu e-mail i contrasenya i
fer clic al logo invitació.
Uns premis organitzats per
Més Ebre i Canal TE, uns
mitjans de comunicació
sempre al teu costat amb
informació de proximitat. I

important recordar que,
segons l’última onada del
Baròmetre de la
Comunicació, Canal TE
segueix líder al territori
amb un 12,3 de share a la
província de Tarragona i
10.000 espectadors dia-
ris. 

Ens trobem a tant sols
una setmana de l’en-
trega de la tercera edi-
ció dels Premis Ebre
Líders. Uns Premis
que, el proper diven-
dres 13 d’abril, reco-
neixeran la feina ben
feta a la gent i les ins-
titucions del nostre
territori per aclamació
popular.  Vosaltres els
lectors heu estat i
sereu els «responsa-
bles» de l’entrega dels
diferents guardons
d’Ebre Líders.

REDACCIÓ

Els Premis arriben a la tercera edició. 

Cedida

El Govern Municipal  de
Deltebre ha aprovat, en ses-
sió extraordinària de Ple
Municipal, el pla d'ajusta-
ment econòmic que té per
objectiu resoldre les obliga-
cions pendents i recuperar
la capacitat d'inversió de

l'Ajuntament en un futur.  En
concret, es demanaran
1.873.963 MEUR per fer
front a les 900 factures de
192 proveedors.
L'Ajuntament de Deltebre va
iniciar les mesures d'ajust
econòmic amb una reduc-

ció del capítol de personal i
ara s'acollirà al préstec tra-
mitat pel Ministeri
d'Economia i Hisenda per
tal de poder resoldre obliga-
cions pendents provocades
per la conjuntura actual i
que afecten de forma

important la  liquiditat.
L'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa,  destacava
que es un tràmit per tal d'a-
daptar-se a la legislació del
Govern central i poder
donar una mica d'aire als
proveedors, tot i recordant
que la ratio d'endeutament
del municipi s'ha rebaixat
considerablement".
Aquest préstec té associat
un pla d'ajustament econò-
mic necessari i vinculant a
deu anys que preveu conti-
nuar amb la reducció de
despeses internes, corregir
desequilibris, augmentar

ingressos mitjançant ins-
peccions tributàries, entre
d'altres. El pla s'ha aprovat
amb l'abstenció de CIU; per
al portaveu Lluís Soler  "tot i
que és una bona mesura
creiem que el pla d'ajust
que l'acompanya s'ha d'aga-
far amb certa cautela ja que
considerem que hi ha mesu-
res que no es compliran". El
portaveu del PP, Tomàs
Castells, explicava que hi
han votat a favor per consi-
derar-la "una bona eina que
obligarà l'Ajuntament ha
cenyir-se un mica més el
cinturó". 

Deltebre aprova el Pla
d’Ajustament econòmic

Per objectiu té resoldre les obligacions pendents

El Grup Municipal
Socialista a Tortosa ha
proposat, davant la polè-
mica per l'ampliació per
part del govern de CiU de
la zona blava a la ciutat,
que s'aposti pels aparca-
ments gratuïts per millo-
rar la mobilitat al centre i
afavorir el comerç, habili-
tant-ne un centenar als
terrenys en desús de
Renfe. L'espai està situat
al costat del pas de via-
nants que uneix la ronda
Docs amb el carrer
Cervantes, que té uns 20
metres d'amplada i 120
de llargada.  

Proposta
socialista per

la mobilitat de
Tortosa

Els efectes de la crisi,
l'augment de l'atur i la
pèrdua d'ingressos en
moltes famílies no
deixa de preocupar al
territori de les Terres
de l'Ebre. Per aquesta
raó consistoris com el
de la Sénia, Xerta,
Caseres o Alcanar,
entre d'altres, han
inclòs en els pressu-
postos per aquest
2012 una partida des-
tinada a poder atendre
situacions de necessi-
tats puntuals, urgents i
bàsiques dels seus
veïns.

Partides
destinades a

serveis socials

Ebre Líders entrega els seus guardons
Els Premis arriben a la seva tercera edició. Ens trobarem el 13 d’Abril a la Lira Ampostina

PREMIS

                       



DIJOUS 5
D’ABRIL
DE 2012

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

5www.mesebre.cat

Una campanya que
començarà amb un cabal
riu avall de l'Assut de 144
m3/s i de 172 m3/s
amunt de l'Assut, és a dir
menys de la meitat que
just fa una any que es tro-
bava entre els 400 i els
700m3/s, la qual cosa
“complica una mica la
navegació amb les embar-
cacions a motor, bàsica-

ment al tram de la recta
de Bítem, on aconsellem
que no es navegui” - ha
explicat Jordi Borràs.
L'IDECE posa en servei
una petita embarcació per
al servei de vigilància
aquestes setmanes i, el
proper mes de maig, es
concretarà un contracte
negociat amb una empre-
sa especialitzada per dur
a terme la neteja del tram
navegable, ja que el con-
curs per la contractació
ha quedat desert.
Al mateix temps, el direc-
tor de l'IDECE ha donat a
conèixer també les dades
de la campanya de nave-
gabilitat del passat 2011,
en què un total de 30.200
persones van navegar pel
recorregut català del riu
Ebre.
En aquest sentit, Jordi
Borràs en feia una valora-
ció “molt positiva perquè
aquest darrer any s'ha pro-
duït un increment del
13'35% del nombre d'u-

suaris del nostre riu”. 
A més a més, s'ha produït
un increment del 34'08 %
de piragües i un increment
del 10'02 % d'embarca-
cions amb motor.

El director de l'Institut
per al
Desenvolupament de
les Comarques de
l'Ebre (IDECE), Jordi
Borràs, ha presentat
aquest dimarts la nova
campanya de navega-
bilitat pel tram català
del riu Ebre, que
donarà inici avui dijous
5 d'abril.

REDACCIÓ

Presentació de l’inici de la campanya.

Cedida

Els impositors de la secció
de crèdit de la Cooperativa
de l'Aldea (Baix Ebre) afec-
tats pel bloqueig de comp-
tes lideraran activament
l'entitat i reestructuraran la
seva activitat agrària per
intentar recuperar els seus
estalvis després que l'as-

semblea de socis hagi acor-
dat per una amplíssima
majoria presentar concurs
de creditors. La considera-
da com la solució "menys
dolenta" de les quatre alter-
natives proposades pel pla
de viabilitat requerirà, a més
de rellevar l'actual junta rec-

tora de l'entitat, multiplicar
la facturació agrària, focalit-
zar l'activitat en la produc-
ció i acomiadar treballa-
dors. Per reeixir, però,
admeten que serà impres-
cindible recuperar una con-
fiança que ha quedat molt
malmesa.

La cooperativa de l’Aldea
reestructurarà l’activitat

Per intentar recuperar els seus estalvis

El Pressupost General de
l'Estat per al 2012 inclou
una partida de poc més
de 9 milions d'euros per
a les obres de la variant
de la N-340 a l'Aldea. A
més, pel que fa a la pro-
longació sud i nord de
l'autovia A-7, l'Estat no hi
destina enguany partides
significatives. En concret,
per la prolongació cap al
sud de l'autovia A-7 entre
l'Hospitalet de l'Infant i el
Perelló, que és un tram
de 13,9 quilòmetres,
l'Estat només hi destina
50.000 euros per a l'es-
tudi informatiu. 

Partida
pressupostària

per a la
variant

El jutjat contenciós admi-
nistratiu ha finalitzat el
procediment judicial inter-
posat pel grup municipal
de CiU al decret d'alcaldia
que limitava l'accés de l'o-
posició a la informació, un
cop que el govern munici-
pal de Deltebre (ERC i
PSC) ha fet marxa enrere
i ha deixat sense efecte el
seu propi decret de res-
tricció. Així ho ha anunciat
aquest dimarts a la nit el
grup de CiU, tot recordant
que el conflicte tenia el
seu origen en un decret
d'alcaldia del passat 19
de juliol del 2011.

Contenciós
administratiu a

Deltebre

L’IDECE inicia la campanya de navegabilitat
L’any 2011, un total de 30.200 persones van navegar pel riu Ebre

ACTUALITAT

“El darrer any, s’ha produit un 
increment del 13.35 % d’usuaris 

del nostre riu”

Increment

                      



DIJOUS 5
D’ABRIL

DE 20126

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

La Cala Fibra farà possible
el proveïment dels serveis
de telecomunicacions cana-
litzats per fibra òptica ja
coneguts, és a dir,
Telefonia, vídeo telefonia,
teleconferència i telefonia
IP, a més d' accés a
Internet simètricament a
20mb/s de pujada i baixa-
da, i l'accés a una graella
de més de 90 canals de
televisió gratuïts i de paga-
ment, a més de lacalartv,

serveis que s'oferiran als
usuaris un 20% més econò-
mics que als operadors
convencionals. La distribu-
ció d'aquest servei que s'o-
ferirà a cases unifamiliars,
blocs i empreses, tot i que
en l'àmbit empresarial i
industrial, les prestacions
del servei encara podran
ser tecnològicament més
importants, arribant a oferir
velocitats de 50mb/s. Un
dels factors determinants
del servei és la velocitat de
navegació i la simetria, i l'al-
tre els preus, amb quotes
de 36 Û per a l'accés a
Internet, 42 Û si hi sumem
la telefonia fixa i 48 Û per
l'anomenat Triple Play amb
accés a Internet, telefonia i
graella de canals de televi-
sió, amb la possibilitat d'o-
ferir canals de pagament o
de futbol, que incrementa-
rien el preu lleugerament.
A més, s'està estudiant la
possibilitat d'oferir un ser-

vei de intercomunicació
local, que per un preu mar-
ginal de 3 o 4 Û permetria
la comunicació a 100mb/s
a qualsevol usuari local. A
mesos vista, La Cala Fibra

també està treballant amb
la possibilitat d'oferir ser-
veis de teleassistència per
a gent gran i persones amb
dependència.
Cal recordar que aquest és

un projecte impulsat per
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, però d'iniciativa priva-
da i, per tant, no implica
cap despesa per a les
arques municipals. 

El desplegament de la
fibra òptica al municipi
de l'Ametlla de Mar ha
encetat la seva fase
decisiva amb la consti-
tució de La Cala Fibra,
l'empresa encarregada
de desenvolupar tot el
projecte, el qual ja ha
estat presentat  a
l'Ajuntament.

REDACCIÓ

Es preveu que els primers usuaris puguin connectar-se al servei abans del maig.

Cedida

El ple de l'Ajuntament de la
Ràpita ha aprovat una modi-
ficació de crèdit per desti-
nar 1,5 milions d'euros del
romanent líquid de tresore-
ria del 2011 a una trentena
d'inversions de les dife-
rents regidories. La partida
més important, però, va
destinada a la biblioteca
municipal, on s'hi invertiran
un total de 937.337 euros
per arranjar tant l'interior
com l'exterior de l'equipa-
ment. Segons ha avançat
l'alcalde del municipi, Joan
Martín Masdeu, aquest
mes d'abril l'empresa cons-
tructora lliurarà el local a
l'ajuntament perquè pugui
començar a treballar en el
projecte. Per tant, “és
urgent treure a concurs
aquest equipament perquè
l'acabament de les obres
de la biblioteca sigui una
realitat aquest any o, a molt
tardar, el primer trimestre
del 2012”, destacava l'al-
calde. La segona inversió
més quantiosa que es
finançarà amb el romanent

de tresoreria serà un pro-
jecte de restitució de vore-
res, que puja 307.252
euros i amb el qual el con-
sistori vol fomentar l'ocupa-
ció de persones a l'atur a
través d'un pla de xoc. Dins
d'aquest projecte, s'arran-
jarà un tram de l'Avinguda
Constitució i de l'antiga N-
340 que enllaça amb el
terme d'Alcanar, així com el
camí d'accés al cementiri
municipal, i es farà una
intervenció per suprimir
barreres arquitectòniques
al Parc de Garbí i la Plaça
del Cóc. La resta de parti-
des finançades amb el
romanent de tresoreria van

destinades a diverses des-
peses i serveis de les dife-
rents regidores, com és
subvencionar el material
escolar dels alumnes d'in-
fantil del municipi, amb una
partida de 20.000 euros, o
impulsar campanyes de
promoció del comerç local
(27.000 euros). Des del
govern municipal, el porta-
veu socialista Josep Pitarch
ha definit totes les inver-
sions com a necessàries i
ha destacat “que venen a
complementar la voluntat
expressada als pressupos-
tos municipals del 2012 de
prioritzar les inversions
més necessàries”.

La Ràpita destinarà part del
romanent a la biblioteca municipal

També a l’arranjament de voreres

L'assemblea del PSC
d'Amposta ha reelegit el
portaveu del grup munici-
pal, Antoni Espanya, com a
primer secretari de l'agru-
pació local. Espanya, que
ja va anunciar anteriorment
que no repetirà de nou com
a candidat a l'alcaldia, ha
agraït la confiança dels mili-
tants i ha reiterat la seva
voluntat de treballar perquè
el partit tingui "el pes que li
pertoca al mapa polític
municipal". També es va
reelegir Joan Sabaté com a
primer secretari amb el
65,4% dels vots front al
33,6% que ha obtingut l'al-
tre candidat a la secretaria,
Eduard Ena. Sabaté ha
agraït el suport de la
militància i també a Ena,
"per enriquir el debat con-
trastant projectes polítics".
El primer secretari dels
socialistes tortosins s'ha
compromès a recuperar el
lideratge a Tortosa i també
a les Terres de l'Ebre. 

Càrrecs elegits
per l’Assemblea

del PSC

Ja s’ha constituït La Cala Fibra
L’Empresa que desplegarà la fibra òptica a l’Ametlla de Mar

ACTUALITAT
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Els terrenys, que ocupen
una superfície de 210 m2,
permetran disposar d'u-
nes noves instal·lacions i
més àmplies per prestar
els serveis d'atenció mèdi-
ca i, al mateix temps,
esponjar les actuals ofici-
nes de l'EMD de
Campredó, on actualment
es presta aquest servei. El
Ple també ha aprovat la
modificació de
l'Ordenança del bon ús de
la via i dels espais públics
per fer més àgil el procedi-
ment sancionador i,

també, en l'apartat de l'im-
port mínim de les san-
cions lleus, que passen de
50 a 100 euros. L'alcalde
ha justificat aquest incre-
ment per tal de combatre
la reincidència una vegada
transcorreguts tres anys
des de la implantació de
l'ordenança. La tercera
modificació de l'orde-
nança té a veure amb l'o-
cupació de la via pública
per part de terrasses de
bars, que amplia el mínim
d'amplada dels carrers on
poden ubicar-se, passant
de 3,5 a 5 metres. En l'à-
rea de Serveis al Territori,
el Ple ha aprovat l'adenda
complementària al conveni
urbanístic signat l'any
2009 entre l'Ajuntament,
l'empresa Faiges, S.L. i la
societat Rústicas la
Montaña S.L., que ha de
facilitar el trasllat de les
instal·lacions de l'empresa
oliera, ubicades al barri de
Ferreries, al polígon indus-
trial Catalunya Sud.
L'empresa té vuit anys per
fer efectiu aquest trasllat.

En la mateixa sessió s'ha
aprovat l'establiment del
servei d'àrea d'estaciona-
ment d'autocaravanes, el
seu reglament i els preus
públics. Finalment, s'ha
aprovat l'adhesió de

l'Ajuntament de Tortosa a
l'Associació de Municipis
per la Independència, així
com els seus estatuts. En
l'apartat de mocions, tots
els grups han votat en
contra i han evitat el debat

de la moció de PxC sobre
l'ablació femenina,
moment en què l'únic regi-
dor d'aquest grup ha aban-
donat el saló de sessions
després de dedicar en veu
alta algun exabrupte als
presents. La moció del
PSC en defensa de la
transparència financera
per la comercialització de
les participacions prefe-
rents ha prosperat amb el
vot favorable de tots els
grups. 
El grup d'ERC ha presen-
tat una moció perquè el
govern espanyol connecti
l'autovia A-7 entre
l'Hospitalet de l'Infant i les
Terres de l'Ebre, que ha
estat rebujada amb els
vots contraris de CiU, a
favor d'ERC, ICV i PP, i
l'abstenció de PSC. 
Finalment, la proposta del
grup municipal d'Iniciativa
instant a revisar l'amplia-
ció de la zona blava ha
estat rebutjada amb els
dotze vots en contra de
CiU i els vots favorables
dels altres grups.

Tortosa cedeix al Departament de Salut un solar
per la construcció d’un CAP a Campredó

L'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat en
sessió plenària cedir al
Departament de Salut
uns terrenys municipals
a Campredó amb l'ob-
jectiu de construir-hi un
centre d'assistència
primària (CAP). 

També s’ha aprovat la modificació de l’Ordenança del bon ús de la vía pública

S’aprova el Pla Local de Joventut 2012-2015 amb 78 actuacions

REDACCIÓ

Una imatge d’arxiu d’un ple de Tortosa.

Cedida

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta, en la sessió
extraordinària del diven-
dres dia 30 de març ha
aprovat el pla d'ajust del
departament d'interven-
ció en compliment del RD
llei 4/2012, que permet a
les administracions locals
accedir a una línia de crè-
dit per fer front a les fac-
tures pendents de pagar
amb anterioritat al
desembre de 2011. En el
cas de l'Ajuntament
d'Amposta, es demanarà
per aquesta línia un crèdit
1'5 milions d'euros per
pagar als proveïdors. 
En aquest sentit, a banda
de portar a aprovació el
pla d'ajust elaborat per la
interventora municipal,
també s'ha donat compte
de la relació certificada

de factures pendents de
pagar que ha estat envia-
da al Ministeri d'Hisenda i
Administracions públi-
ques. El pla d'ajust, que
és preceptiu per obtenir
el crèdit, reflecteix una
justificació de com es
retornaran els diners fins
l'any 2022. El document
ha quedat aprovat amb el
vot favorable de l'equip
de govern i el grup muni-
cipal del PSC i l'abstenció
d'ERC i PxC. 
El portaveu d'ERC, Jesús
Auré, ha explicat el sentit
del vot argumentant que
el pla d'ajust representa
“un increment constant
dels impostos que no
compartim” i ha afegit
que “entenem que calen
estratègies diferents”. 
En aquest sentit, l'alcalde

d'Amposta, Manel Ferré,
ha contestat aquesta afir-
mació remarcant que la
pujada d'impostos que es
preveu és gairebé inexis-
tent, ja que el pla d'ajust
contempla durant els pri-

mers anys no incremen-
tar-los i en la resta un aug-
ment dels 2% anual “quan
les previsions d'augment
de l'IPC per aquests pro-
pers anys són molt supe-
riors a aquest 2%”.

D'altra banda, l'alcalde ha
agraït el gest de respon-
sabilitat del grup de PSC
en votar a favor del pla
d'ajust, tot i que també ha
manifestat que compar-
teix la inquietud que posa-
va de manifest el porta-
veu del PSC, Toni
Espanya, en recalcar que
aquest crèdit suposa afe-
gir deute als comptes de
l'ajuntament, però que es
tracta de pagar a les
empreses que necessiten
aquests. A això l'alcalde
ha afegit que “si l'estat no
modifica la llei d'acom-
panyament dels pressu-
postos i augmenta el
marge de deute, el 99%
d'ajuntaments de les
Terres de l'Ebre es troba-
ran que no podran fer cap
obra pública”. 

Amposta aprova el Pla d’Ajust
Per accedir a la línia de crèdit ICO del Govern Central

Un grup de veïns i treba-
lladors del barri del
Temple de Tortosa s'han
concentrat aquest dis-
sabte passat, convocats
a través de les xarxes
socials, a la plaça del
Carrilet. Protestaven con-
tra l'ampliació de la zona
blava al barri la qual con-
sideren "un abús". Alguns
treballadors de la zona
han apuntat que, en
haver-se de traslladar en
vehicle particular a la
feina, poden arribar a
pagar fins a 10 euros dia-
ris per aparcar a les
noves places de zona
blava. Dilluns, el ple de
Tortosa votarà una moció
d'ICV que reclama que es
congelin els aparca-
ments de pagament al
barri del Temple fins que
l'empresa adjudicatària
no comenci a construir
les obres que anaven lli-
gades a aquesta conces-
sió.

Protesta a
Tortosa 

Vint Policies Locals del
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre estrena-
ran a partir del 16 d'a-
bril la implementació de
la xarxa RESCAT de
comunicació amb els
Mossos d'Esquadra.
Aquest nou sistema,
que preveu desplegar-
se a tot Catalunya al
juny, estableix dos
canals de comunicació
entre els dos cossos
policials per compartir
informació a temps real.
La implantació d'aques-
ta xarxa permet consoli-
dar el model de coordi-
nació i cooperació de
seguretat del país, alho-
ra que es garanteix una
major eficàcia i eficièn-
cia en la resolució de
les incidències. Els dos
cossos policials sumen
a la demarcació de
Tarragona un total de
3.149 efectius.

Comunicació
entre els
cossos

policials

ACTUALITAT
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La Seu d'Òmnium Cultural
de les Terres de l'Ebre orga-
nitza el Cicle País, que
consta de cinc conferèn-
cies que abordaran temes
candents de
la realitat catalana, com ara
el dèficil fiscal, el pacte fis-
cal, la independència o la
realitat sociopolítica del
país. El cicle tindrà lloc a la
ciutat de Tortosa i s'iniciarà
el dia 13 d'abril, a la
Fundació Cinca Piqué (c.
Teodor Gonzàlez, 43), amb
la presentació del llibre
Sense Espanya. Balanç
econòmic de la independèn-
cia (Ed. Pòrtic), de Modest
Guinjoan i Francesc Xavier
Cuadras. L'acte de presen-

tació anirà a càrrec de l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel, i comptarà amb la
presència de Modest
Guinjoan, economista i
coautor. 
La segona activitat del cicle
serà la presentació del llibre
Per què volem un estat
propi? Seixanta intel·lec-
tuals parlen de la inde-
pendència (Pagès Ed.),
amb la presència de Carme
Forcadell, periodista i coau-
tora, i de Roger Torres, edi-
tor. Serà el 27 d'abril, a les
20.00 h, a la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Tortosa (c.
de Cervantes, 7).
Els empresaris Maria

Casademunt i Andreu
Bartolomé presentaran a
les Terres de l'Ebre la cam-
panya d'objecció fiscal
"Diem prou!", en el decurs
d'una xarrada que tindrà
lloc el dia 18 de maig, a les
20.00 h,  a la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Tortosa (c.
de Cervantes, 7). La dega-
da de la Facultat
d'Econonomia i Empresa de
la Universitat de Barcelona,

Elisenda Paluzié, presen-
tarà la reedició del llibre de
Ramon Trias Fargas
Narració d'una asfixia pre-
meditada. Finances de la
Generalitat de Catalunya
(Ed. Afers), el 25 de maig, a
les 20.00 h, a la Fundació
Cinca Piqué (c. Teodor
Gonzàlez, 43 de Tortosa).
Finalment, el cicle es clourà
amb la presentació del ter-
cer volum de les memòries
del president Jordi Pujol.

La tortuga d’estany era una espècie molt abundant al Delta de l’Ebre fins els anys 60

VI Certament Internacional de
Bandes de Música Vila de la Sénia

Els veïns del carrer
Tarragona de Móra d'Ebre
comencen a recuperar la
normalitat després del desa-
llotjament dels pisos ocupats
il·legalment, alguns des de fa
pràcticament tres anys.
Segons ha informat
l'Ajuntament del municipi, el
passat 29 de març es va
efectuar, per ordre judicial, el
desnonament de la dotzena
d'habitatges que encara
estaven ocupats. Només hi
ha pendents dos desallotja-
ments que, per qüestions de
forma i temps, es faran pocs
dies. Per evitar noves ocupa-
cions irregulars, la
Comunitat de Veïns del

número 21 del carrer
Tarragona de la capital de la
Ribera d'Ebre ha contractat
des del passat 1 de març un
servei de vigilància privat.
Segons ha explicat el consis-
tori, les autoritats judicials
van personar-se, el passat
29 de març, al bloc d'habi-
tatges, acompanyats d'a-
gents dels Mossos
d'Esquadra i de la Policia
Local, per tal de donar com-
pliment a l'ordre de llança-
ment dictada pel Jutjat de
Gandesa, que instruïa la
causa. L'acció judicial va
desenvolupar-se amb total
normalitat i sense cap mena
d'incident. 

Pisos desallotjats a Móra d’Ebre

La Pastisseria Fresquet de
Deltebre novament ha estat
motiu de notícia per la seva
creativitat a l’hora d’elaborar
els més variats pastissos.
Així, enguany, per Pasqua,
ens sorprenien amb la repro-

ducció en xocolata del pont
«Lo Passador». Aquesta
reproducció medeix més de
dos metres i és obra del jove
pastisser, Gerard Fresquet.
A la foto, apareix amb el seu
pare.

Deltebre té dos ponts,
i un està fet de xocolata

Per a intentar millorar la situa-
ció d'aquesta tortuga al delta
de l'Ebre, el projecte LIFE+
DELTA-LAGOON Restauració i
gestió de l'hàbitat de dues lla-
cunes costeres al Delta de
l'Ebre: l'Alfacada i la Tancada
ha programat, entre altres
accions, la seva reintroducció
a la llacuna de l'Alfacada. En
aquest projecte hi participen
el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
(DAAM), mitjançant l'Institut
de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), el

Parc Natural del Delta de
l'Ebre, la Fundació
CatalunyaCaixa, la Direcció
General de Sostenibilitat de la
Costa i del Mar del Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient, i Forestal
Catalana. Així, un cop finalit-
zats els treballs de restaura-
ció de la xarxa hidrològica a la
llacuna de l'Alfacada, aquest
matí s'ha dut a terme la pri-
mera de les alliberacions pro-
gramades dins del projecte
Life, que preveu reintroduir un
mínim de 20 tortugues cada
any fins al 2014. L'acte ha

comptat amb la presència del
director dels Serveis
Territorials del Departament a
les Terres de l'Ebre, Pere
Vidal, el director del Parc
Natural del Delta de l'Ebre,
Francesc Vidal, l'investigador
de l'IRTA i coordinador del
projecte, Albert Bertolero, i
Mariano Cebolla, per part de
la Fundació CatalunyaCaixa.
L'objectiu final d'aquestes
reintroduccions és formar una
població viable de tortuga
d'estany en llibertat a
l'Alfacada. Aquest aiguamoll
és propietat de la Fundació

CatalunyaCaixa i forma part
del Parc Natural del Delta de
l'Ebre (PNDE).  Les tortugues
provenen del programa de
cria en captivitat que realitza
el Centre de Fauna Salvatge
del Canal Vell (PNDE) i, des-
prés de passar tres anys en
les instal·lacions de cria, el
maig de 2010 es van portar
al tancat d'aclimatació de
l'Alfacada, on van romandre
durant quasi un any. Aquest
llarg període d'aclimatació té
com a objectiu fixar-les en
aquesta llacuna i evitar que un
cop s'alliberin marxin fora.

Repoblació de tortugues
d’estany al Delta de l’Ebre

La tortuga d'estany era
una espècie molt abun-
dant al delta de l'Ebre fins
als anys 1960. Malgrat
això, actualment aquesta
espècie ha quasi desapa-
regut d'aquest aiguamoll
així com de la major part
de zones humides de
Catalunya. Al Delta, les
causes de la seva desapa-
rició són múltiples i possi-
blement van actuar de
manera conjunta: captu-
res accidentals en les arts
dels pescadors, captures
per a animals de compan-
yia, pèrdua dels seus hàbi-
tats, i contaminació de les
aigües i de les seves pre-
ses.

El Cicle es clausurarà amb la
presentació del tercer volum de

les memòries del president Pujol

Repoblació amb tortugues d’estany al Delta.

cedida

La Seu d’Omnium Cultural a 
les TE organitza el Cicle País

Consta de cinc conferències que abordaran temes candents de la realitat catalana

ACTUALITAT

REDACCIO

La Diputació de Tarragona
és una de les institucions
patrocinadores del VI
Certamen Internacional de
Bandes de Música Vila de la
Sénia, una cita de
referència per als grups
especialitzats en aquest
àmbit tradicional i festiu.
Organitzat per l'Agrupació
Musical Senienca i
l'Ajuntament del municipi, el
certamen es presenta com
un espai de qualitat per
compartir i difondre una
manifestació musical molt
arrelada a les Terres de
l'Ebre. Enguany se
celebrarà el dies 14 i 15

d'abril, amb la participació
de vuit bandes arribades
de diferents punts de
Catalunya, el País Valencià,
Castella, Múrcia i Portugal.
Pel que fa a la direcció
tècnica i el jurat, compta
amb reconeguts músics de
l'Estat espanyol, Bèlgica i
Holanda. 
La presentació del
certamen d'enguany es
duia a terme aquesta
setmana al Palau de la
Diputació de Tarragona. El
president de la Diputació ha
destacat l'antiguitat
d'aquesta manifestació
musical al Montsià.

Els veïns de Rasquera tindran 12 hores, de les nou del matí a
les nou de la nit, per participar en la consulta vinculant organit-
zada per l'Ajuntament sobre el Pla Anticrisi municipal i la planta-
ció de cànnabis que promou el pròxim dimarts, 10 d'abril. 

Actualitat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El filial del Nàstic va avançar-se
aviat. Era el minut 8 quan una
rematada del local Víctor fou
desviada per un defensa am-
postí. La reacció, però, es va
produir al minut 19 quan Bece-

rra va empatar. El partit estava
obert, tot i que era la Pobla qui
duia la iniciativa. L’Amposta pre-
sentava tres baixes en defensa
per sanció: Cesc, Puig i Domin-
guez. Per això va debutar de ti-
tular el juvenil Moha.
La Pobla tornaria a avançar-se
a la mitja hora del primer
temps, arran d’un córner que
va rematar Songo’o. A la repre-
sa, els poblencs culminarien la
seua efectivitat amb el 3-1,

obra de Víctor, amb un tret
ajustat (60’). L’Amposta, no
obstant, no va defallir i una ac-
ció de Becerra, recuperat i ins-
pirat en les darreres jornades,
va acabar amb penal. El juga-
dor local mereixia la targeta
vermella però l’àrbitre només li
va mostrar la groga. Gustavo
va fer el 3-2. Era el minut 66.
Restava molt per davant i l’Am-
posta va intentar-ho i va pres-
sionar amb insistència, tot i que

sense poder arribar amb clare-
dat davant d’una Pobla que va
defensar-se amb tot. 
La situació segueix complica-
da. El proper partit serà altre
cop decisiu, però cada cop
amb menys marge d’errada i
també de maniobra. 
L’Amposta havia guanyat dis-
sabte, en un gran partit, al Vila-
nova per 5-1.  

L’Amposta perd a la Pobla

L’Amposta va perdre ahir
en la seua visita al camp de
la Pobla de Mafumet (3-2),
en partit avançat a la jorna-
da 33 del campionat.

L’equip de Fabregat, que
dissabte va golejar el Vila-
nova, en un duel amb doble
valor, segueix en la penúlti-
ma plaça de la taula, a qua-
tre punts de la zona de per-
manència (amb un partit
més). I amb dos més que la
Gramanet, el que serà el
seu proper rival.

La Pobla de Mafumet,
momentàniament, amb la
victòria, ocupa la segona
posició de la classificació
de la Tercera divisió, amb el
triomf d’ahir contra l’Am-
posta.

TERCERA DIVISIÓ. JUGAT AHIR DIMECRES

En partit avançat a la jornada 33, l’efectivitat del filial del Nàstic va decidir (3-2)

L’Ascó segueix amb dubtes (3-2)

M.V.

Fusta de campió El Tortosa s’impulsa (0-6)

Ramon va fer el 4-1, contra el Vilanova, quan l’Amposta ja jugava amb deu.
CANALTE

Vull avui fer un reconeixement
per un grup de joves de l’Ampo-
lla que està mantenint viu el re-
cord del jove Jordi Pitarque. 

L’entusiasme amb el que tre-
balla aquesta associació es de-
tecta quan parles amb algun
dels seus membres. Es apas-
sionant com estan lluitant per
aconseguir el seu propòsit. I no
paren. El primer torneig, del
que vaig conduir la seua pre-
sentació a l’Ajuntament de l’Am-
polla, el passat mes d’agost, ja
fou una realitat. Un torneig en
categoria aleví i que va ser un
èxit i una satisfacció. Però ara
ja s’està treballant pel segon. I
la feina no queda aquí. Aquesta
setmana s’estan celebrant a
l’Ampolla les primeres Jornades
de Formació Futbolística. Cada
dia, amb tècnics amb prestigi
reconegut, els nois i noies que
hi participen reben sessions
molt valuoses per al seu apre-
nentatge esportiu (vegeu plana
2 d’aquesta edició de Més
Ebre).

I les gestions continuen. Ja
s’està treballant amb un con-
cert solidari per al proper mes
de maig i amb d’altres activitats
previstes, a més del segon tor-
neig que tornarà a tenir lloc al
setembre.

Es emocionant. I la feina es
fa amb il.lusió, amb emoció,
amb sentiment, amb record...i
també amb solidaritat. La junta
de l’associació és àmplia i jove.
I té molt de camí per davant per
a seguir recordant a Jordi que,
de ben segur, des d’on sigui,
està força content amb tot el
que els seus amics fan per ell.

Així mateix, el que vull desta-
car és la vessant solidària del
projecte de l’Associació. Les
seues recaptacions van desti-
nades per la investigació i “per-
què es lluiti perquè el que nosal-
tres estem passant  no es torni
a repetir i, amb l’ajuda nostra i
la de tots, ningú es vegi afectat
per una situació com aquesta”.

La lluita segueix. S’adquirirà
un desfibrilador per al camp de
l’Ampolla (ja està en marxa) i
per d’altres que es puguin anar
aconseguint.

Es bonic. Com ha passat en
altres indrets com a la Ràpita,
amb el Torneig Manel Forné, a
l’Ampolla estan fent una feina
encomiable. 

I jo, des d’aquí, avui, els he
fet aquest modest homenatge i
els vull dir que són molt grans
per treballar per un motiu tan
humà  com aquest. 

Gràcies a tots!.

Associació Esportiva Jordi Pitarque

L’opinió de Michel

UE RAPITENCA PRIMERA CATALANA. GOLEJADA HISTÒRICA

El líder, la Rapitenca, va guan-
yar al camp del Vista Alegre (0-
2) i, d’aquesta forma, fa un al-
tre pas endavant en el seu
compte enrera cap a l’ascens a
Tercera divisió. Javi Ramos va
marcar al primer temps el 0-1,
però cal dir que la Rapitenca va
sofrir a l’inici de la represa quan
el conjunt barceloní va pressio-
nar molt amunt. I va gaudir d’o-
casions clares que Raül va evi-
tar. I també va reclamar un gol
fantasma. Però la Rapitenca té
fusta de campió. El tècnic Teixi-
dó ha deixat la seua emprenta
en un equip que ja acarona el tí-
tol. I, amb la inèrcia d’un bon lí-
der, a darrera hora, el pichichi
Callarisa va sentenciar amb el
0-2. Tres punts i cap a casa.
Dos desplaçaments seguits i
sis més. I la porteria a zero. Fal-
ten vuit jornades, tretze punts
d’avantatge. 61 sumats. Camí
de rècord. I el conjunt menys

golejat de l’estat. Es per valo-
rar-ho i per estar-ne satisfets. I
il.lusionats. Hi ha molta feina
darrera aquest equip.

Dir per últim que els ger-
mans Pardo van ser baixa per
la mort de la seua àvia, el cap
de setmana. 

Insistència

El Tortosa va assolir la goleja-
da de la jornada (0-6). I també
de la seua història a domicili.
Visitava el camp del cuer en
una jornada amb molta respon-
sabilitat perquè les opcions de
permanència passaven per
guanyar. No valia res més. I l’e-
quip, conscient de la importàn-
cia del duel, no va fallar. Una
vegada més, va demostrar la
seua maduresa. I, tot i que
l’Olesa és el cuer, fer-li sis gols
al seu camp no es una empre-
sa fàcil. Però és que el Tortosa
no va tenir fisures i, a més, fou
efectiu en el primer temps,
quan interessava encarrilar el
partit. Maike, molt aviat, i Aleix
van obrir l’escletxa ab el 0-2.
Marc Baiges feia el 0-3, abans
del descans. Marc, que juga
amb molesties, acabava d’en-
trar per Arnau. L’ulldeconenc
va provar-ho però es va resen-
tir. A la represa, l’Olesa no va
tenir opció d’entrar en el partit i
va ser un juguet en mans d’un
Tortosa que no va deixar esca-

par l’ocasió de sentenciar i
aconseguir un resultat que té
molta rellevància, tal com està
la classificació, pel tema del
golaverage. Marc Baiges, com-
pletant el hat-trick, i Alex
Accensi van arrodnir un triomf
històric i que permet a l’equip
roigiblanc sortir de la zona de
descens. S’ha de seguir peròs’-
ha fet un pas endavant, tenint
en compte com està d’ajusta-
da la taula.
Qui n el fa és l’Ascó que va per-
dre al camp del Martinenc (3-
2). 6 punts de 24 i compromis
classificatori. L’amenaça del
descens existeix i més en un
equip que està confeccionat
per un altre registre. Després
del descans no es pot fallar
contra l’Olesa. 

Amb el 3-2, en els
darrers minuts,

l’Amposta va tancar el
rival, però no va poder

empatar

Golejada

L’equip blancinegre va
fer un partit molt
complet contra el
Vilanova, a qui va

golejar dissabte 5-1.

David Callarisa, pichichi de l’equip
rapitenc, va fer el 0-2, diumenge.

JORDI GIL

Torneig Setmana Santa a l’Aube
de Jesús i Maria

Divendres i dissabte. Categoria aleví

La UE Jesús i Maria organitza el primer Torneig Setmana Santa, en
categoria aleví, amb la participació de deu equips. Demà diven-
dres, a l’Aube, a les 9.30 hores del matí, començaran els partits.
Fins les 19.30 hores es disputarà la primera fase. Dissabte pel ma-
tí, es farà la fase final. La Gran Final es jugarà a les 12 h.

Cinquena edició 
Torneig Terres de l’Ebre, a la Ràpita

El Torneig Internacional de Futbol Base Terres de l’Ebre es dispu-
tarà a la Ràpita que, enguany, serà la única seu. En categoria ben-
jamí i prebenjamí. Des de divendres i durant el cap de setmana, a
la Devesa, es podran veure partits d’aquest torneig que en aques-
ta edició, amb la conjuntura econòmica existent, ha vist limitada la
seua estructura respecte els anys anteriors. 

Participació ebrenca en el prestigiós
torneig que dirigeix Juanjo Rovira

Nova edició del MIC

El Mundialet MIC de la Costa Brava, dirigit per Juanjo Rovira, va co-
mençar ahir. Amb l’estadi de Palamòs ple a vessar, es va fer pel
matí l’acte inaugural. 

Cal dir que enguany, de les Terres de l’Ebre, hi participen el Tor-
tosa cadet, la Selecció Ebre (Aleví) i l’aleví de la Rapitenca de fut-
bol-7. 

Marc Baiges (3), Aleix,
Accensi i Maikel van fer

el gols del Tortosa

Surt del descens
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La Cava va perdre al camp del Morell (2-0). Segons Santi Forner,
tècnic de l’equip blanciblau: “vam fer un bon partit. Vam tenir-lo
controlat i les millors opcions, al primer temps i durant la primera
mitja hora del segon, van ser nostres. Ens mereixiem, pel control
defensiu i per les oportunitats creades, anar per davant en el mar-
cador. No va ser així i el Morell, que no ens havia xutat a porteria
fins el minut 75, ens va fer el primer gol en aquest minut, a man-
ca d’un quart pel final. Llavors ens vam obrir i ells, amb més es-
pais, van disposar de més arribada fins sentenciar amb el 2-0”. 
Santi estava disconforme amb el resultat: “no va ser just. La veri-
tat és que si que estic satisfet del joc del meu equip. I d’El Morell,
l’únic que puc dir és que no em va agradar”. 

Andrés, sancionat, Alex, Joel i Marc Perelló foren les baixes de
l’equip ebrenc.

La Cava perd al camp d’El Morell:“no ens
va xutar a porteria fins el minut 75”

SEGONA CATALANA

Catalònia i Gandesa van em-
patar sense gols en un partit
igualat, amb poques opcions
i en el que els dos equips van
considerar que el resultat o,
millor dit, l’empat, fou just.
Tots dos van gaudir d’op-
cions puntuals per haver mar-

cat en un derbi travat per mo-
ments i en el que no va haver-
hi un dominador clar. Van
existir alternatives i, sobre
tot, molta serietat defensiva.

El Catalònia va estar més
ben posat que en altres par-
tits i cal destacar que està

passant un moment compli-
cat per les baixes. A més de
les ja conegues per lesió es
va afegir Aleix sancionat. L’e-
quip va haver de recòrrer al
filial un altre cop. L’empat es
meritori per l’estat de forma
del rival, però no aclareix la

situació dels jesusencs a la
part compromesa de la taula
(2 punts de 18). 

El Gandesa, que segueix
fent una temporada per em-
marcar, és ara quart. Ha su-
mat 22 dels 27 disputats en
la segona volta. 

Catalònia i Gandesa empaten 
sense gols  a la Santa Creu

SEGONA CATALANA

L’Olímpic va empatar contra el líder, el Torredembarra (1-1). Va fer un
gran partit i el cert és que, si bé el Torredembarra va gaudir d’opcions
per guanyar, l’Olímpic també les va tenir per poder fer-ho en un duel que
va estar obert, sobre tot a la represa, un cop el perellonenc Narcís, pichi-
chi, va aconseguir l’empat. Rosado havia avançat el líder al primer temps.
Malgrat que l’Olímpic cau a la zona de descens per la resta de resultats
dels equips de la part baixa de la taula, l’empat el reforça animicament.
Per líder, la noticia negativa fou la lesió del pichichi Angel Luis Rosado. 

L’Olímpic dóna la sorpresa contra el líder,
el Torredembarra

ROSADO ES LESIONA

El Jesús i Maria és equip de rè-
cords. I ja en pot afegir un altre.
Porta tretze jornades seguides sen-
se perdre. I ja ha pujat a la tercera
plaça, amb els mateixos punts que
el Gandesa. 
Diumenge va vèncer a l’Alcanar,
equip que amb dues derrotes con-
secutives ha perdut pistonada (1-
0). El derbi va estar molt obert al
primer temps, quan els dos equips
van gaudir d’ocasions clares. Va

ser a les acaballes del mateix, quan
en l’oportunitat menys clara, arran
d’un rebot, el conjunt local es va
avançar en el marcador (Geira).

Amb l’1-0, a la represa, el partit
ja va estar molt travat. L’Alcanar va
reclamar dues mans de Ximo, en
dues jugades diferents, com a dos
penals. El Jesús i Maria, amb el
duel fracturat, amb més espais i
quan l’Alcanar arriscava, va dispo-
sar de més ocasions, en els da-

rrers minuts. 
Són 31 punts de 39. Després

del descans, el ‘Chu’ Maria visitarà
el líder, Torredembarra. Una victò-
ria, tenint en compte que el Morell
visita l’Alcanar, podria obrir la part
més alta de la taula. Aquest equip
és capaç d’inquietar als dos pri-
mers.

D’altra banda, informar que Al-
fons Royo, tècnic de l’Alcanar va
fer-li, en acabar el partit, una obser-

vació al col.legiat, pels penals no
xiulats.  Segons el tècnic, “no li vaig
dir que era dolent com reflecteix
l’acta però sí que li vaig comentar
que si havia de pujar per aquest
partit a Jesús i Maria, ho tenia com-
plicat. L’assistent em va respondre
que ja ho veuria a l’acta, i em va dir
que era un gilipollas. Li vaig explicar
al col.legiat i aquest ha exposat a
l’annex que l’assistent mai em va dir
aquestes paraules, tal com jo expo-
so, que m’ho vaig inventar. No en-
tenc perquè justifica un comentari
si realment creu que no se me va
fer. No és coherent. A més, asse-
guro que va dir-m’ho”.

Què tremoli el Morell!
El ‘Chu’ Maria puja a la tercera plaça. Tretze jornades sense perdre

VICTÒRIA CONTRA UN ALCANAR QUE RECLAMA DOS PENALS

Arran d’un rebot, arribaria l’1-0, al minut 44.

CANAL TE

El R. Bítem va guanyar el Ro-
quetenc en el derbi (4-1). Va
ser un gran partit. Els del Bí-
tem, al primer temps, van ser
superiors. Emili, omnipresent
al centre del camp, per davant
de Xavi Gisbert, va crear-li difi-
cultats al Roquetenc que no va
saber com frenar la superiori-
tat numèrica que va crear el
veterà jugador local a la zona
ampla, en diverses jugades.
Una d’elles fou la falta que va
comportar l’1-0. Xavi Anell, un

dels millors jugadors de la ca-
tegoria, es va inventar un tret
per l’escaire. Quan pitjor ho
passava el Roquetenc, arran
d’un córner, va empatar. Amb
l’1-1 i bones sensacions del R.
Bítem es va arribar al des-
cans. La represa fou més
oberta, amb la mateixa inten-
sitat. El R. Bítem es posava
per davant amb un gol de S.
Ruiz, amb assistència  invero-
simil de Xavi Anell. Però el Ro-
quetenc, puntualment, va tenir

opcions per empatar. Un gol
anulat per un fora de joc que
no va existir i una rematada
De la Torre van poder signifi-
car l’empat. Però del 2-2 es va
passar al 3-1. La banqueta del
Roquetenc va reclamar falta a
la De la Torre en l’acció prèvia.
La jugada va seguir i fou d’es-
cola. Va acabar amb el gol de
Cristian. Camarero, molest
amb els darrers arbitratges i
amb el nivell general, sobre
tot dels assistents,  fou expul-

sat per les protestes. Amb el
partit trencat, el R. Bítem va
acabar tenint moltes opcions.
Cristian, amb una genialitat,
va marcar el 4-1. L’equip de
Nacho, alliberat, està mos-
trant la eua millor versió. El
Roquetenc, dolgut per aquella
derrota al Morell, per la forma,
només ha sumat un punt de
nou. 

Torna la millor versió del R. Bítem
L’equip de Nacho assoleix la segona victòria seguida, en el derbi (4-1)

SEGONA CATALANA

Xavi Anell, excepcional
tota la tarda, el pichichi

Sergio Ruiz i Cristian (2),
van marcar pels locals.

De la Torre havia fet l’1-1

Gols
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El Pinell va guanyar l’Ulldecona (3-2) i amb 9 punts de 12 ja apuntala la
permanència i viu tranquil. Cal dir que l’Ulldecona es va avançar dos
cops en el marcador, tot i jugar en deu des del minut 60. Pau i Joaquin
van marcar. Cornejo havia fet l’1-1 a l’inici de la represa. Però el Pinell,
amb un gol protestat pels ulldeconencs (van reclamar falta al porter), va
empatar (Gerard). I en temps afegit, una centrada va comportar un re-
bot d’un defensa visitant i el 3-2. L’Ulldecona, que no guanya des del
mes de novembre, segueix molt compromès amb el descens. Per la
seua part, l’Horta, iguaal que el Pinell, ja s’estabilitza amb el segon triomf
seguit. Va guanyar un Deltebre que no va estar del tot d’acord amb el
criteri arbitral. Joel (6’) i Jordi Rovira (31’) van marcar al primer temps. I
el jove jugador local Toni Garcia (78’) va sentenciar. El Deltebre, amb
quatre derrotes seguides, es manté en una zona complicada.

Pinell i Horta ja viuen tranquils, amb els
triomfs contra Ulldecona i Deltebre

TERCERA CATALANA

El Móra la Nova va guanyar el filial del Catalònia (2-1) i, amb el segon triomf
seguit, ja s’acosta a la zona còmoda de la taula, lluny del malson de les
compensacions. El conjunt morenc va tenir opcions al primer temps (Ma-
gí va fer tres pals) però no va marcar. Va ser a la represa quan un penal
rigorós a Magí, transformat per Ramon, va comportar l’1-0. Renato va
marcar el 2-0, amb una rematada amb el cap i el Catalònia va reduir
distàncies amb un gran gol del porter Albert Forcadell, que va entrar com
a jugador per les baixes. De la Vega va haver de convocar diversos juve-
nils. D’altra banda, el Vilalba va empatar al camp del Godall. Els godallencs
es van avançar en dues ocasions. Abdul i Yalti van empatar per al conjunt
de la Terra Alta. El seu tècnic, Gaspar, deia que “el Godall va ser un rival
molt competitiu però la veritat és que nosaltres vam perdonar i, com ens
ha passat en altres partits, vam fallar nombroses ocasions”.

El Móra la Nova s’estabilitza.
El Vilalba empata a Godall

FERRAN ARGILAGA FITXA AMB EL MÓRA

El Santa Bàrbara es va imposar al camp del Tivenys (0-2). Va ser un partit
igualat, en el que els de la Plana van avançar-se al primer temps amb un gol
de Jonatan, arran d’un córner. Bona rematada del jugador que, adaptat com
a central, està en un bon moment un cop recuperat de la seua lesió. El San-
ta, ben posat, va haver de replegar-se a la represa perquè el Tivenys va pres-
sionat més amunt. Però els locals, tot i els seus intents, no van poder crear
ocasions, mèrit del Santa Bàrbara que va jugar molt aplicat  i que, amb els
minuts, va disposar de més opcions al contraatac quan el Tivenys ja prenia
més riscos. Al final, els visitants van tenir més opcions, sentenciant amb el 0-
2 (Cornejo de penal). El Santa s’enlaira i el Tivenys haurà de seguir patint. 

El Santa Bàrbara suma i segueix: guanya a
Tivenys i ja porta 26 punts de 33

TERCERA CATALANA

El Sant Jaume va fer un punt i seguit en la seua ratxa de bons resul-
tats, guanyant el Corbera per 3-0, amb gols d’Ismail, Joel i de Pau. L’e-
quip de Harri i Robert està crescut i amb l’aportació dels més joves i
la implicació dels jugadors que s’han compromès i han seguit a l’enti-
tat, està sent efectiu i es consolida a la part alta de la taula. L’afició
també està satisfeta amb la situació de l’equip i la seua identificació.
Per tant, un bon moment per al club del Montsià.

El Corbera, per la seua part, ha vist frenada la dinàmica positiva de
resultats amb les tres derrotes seguides. Hi ha malestar al club cor-
breà pel tancament d’un partit “sense motiu” que ha sofert el seu camp
després del duel contra el Móra la Nova. Una situació que ha sensibi-
litzat a l’entitat de la Terra Alta que no ha ocultat el seu estat d’ànim pel
que ha passat.

La ratxa del Sant Jaume no s’atura,
després de vèncer el Corbera

TERCERA CATALANA

La Sénia va perdre el tercer partit de la lliga, segon a casa (1-2). Va ser
contra un Perelló en progressió que finalment ha trobat el punt d’infle-
xió que necessitava per allunyar-se de la zona compromesa.  Raül Tu-
dela, amb dos llançaments de falta, el primer ajudat per la tanca, va
obrir la victòria dels de Molinos amb el 0-2, al primer temps. A la re-
presa, aviat, Alfonso posava dins del partit a la Sénia. Però, a partir d’a-
quell instant, el Perelló va saber llegir-lo i es va defensar amb ordre, tra-
vant la confrontació quan havia de fer-ho. La Sénia, amb precipitació,
va intentar-ho tenint una bona oportunitat amb una rematada al traves-
ser i reclamant un penal en els darrers minuts. Els de Plàcit es distan-
cien del líder (a quatre punts). El Perelló ja respira tranquil després d’-
haver sumat 12 punts de 15. 

El Perelló troba el punt d’inflexió i obté la
victòria de la temporada, a la Sénia

TERCERA CATALANA

Camarles i l’Ametlla, tot i l’estat del camp, van oferir un derbi “especta-
cular”. Un gol del pichichi Marc Prades, en els darrers minuts, va valdre
la victòria pels locals (1-0). Bartolo Meca, tècnic del Camarles, deia que
“va ser un gran partit, pels dos equips. Es va jugar amb intensitat, amb
noblesa, amb ritme i es va intentar combinar la pilota, tenint els dos
equips ocasions. Vaig gaudir del joc de tots dos. La veritat és que és
d’aquells dies en què cap dels dos equips mereix perdre, ni empatar. Si
hagués pogut ser, els dos mereixiem guanyar perquè vam fer mèrits
per aconseguir-ho. A darrera hora, vam marcar nosaltres però ja he dit
que era un partit en què qualsevol dels dos hagués pogut guanyar”. El
Camarles segueix sent la revalció: una derrota en vuit jornades. I ja està
més prop de la tercera plaça. Juanjo Balfegó, tècnic de l’Ametlla, co-
mentava que “va ser un bon partit dels dos equips. Nosaltres vam es-
tar a l’alçada però ara vivim un moment complicat en què els partits
se’ns escapen a darrera hora quan mereixem més”. 

“Fou un partit en què cap dels dos equips
mereixia perdre. Els dos havíem de guanyar”

CAMARLES-L’AMETLLA

L’Ampolla va guanyar
l’Aldeana (4-1) i se’n va al
descans de Setmana Santa
amb quatre punts d’avantat-
ge respecte el segon classi-
ficat, la Sénia, i vuit respecte
el tercer, l’Ametlla.
El derbi va ser anivellat al pri-
mer temps, amb l’Aldeana
ben posicionada sobre el
camp, amb la defensa
avançada per intentar no dei-
xar metres a la línia de crea-
ció local.
Malgrat la bona feina dels
aldeans, que tenien baixes

significatives, va ser Amado
qui va marcar per a
l’Ampolla. L’Ulldecona obria
així el seu hat-trick. 
El propi Amado, a l’inici de la
represa, feia el 2-0. Però
l’Aldeana es posava dins del
duel amb un gol afortunat en
un rebot, arran d’un córner,
poc després. La clau fou que
l’Ampolla va marcar el 3-1,
també Amado, acte seguit i
l’Aldeana no va poder reac-
cionar. Amb el derbi trencat,
Ivan aconseguia el 4-1 que
sentenciava. Potser fou un

resultat massa inflat però l’e-
fectivitat local, sobre un
terreny de joc en un estat
complicat, va ser letal.
L’Ampolla fou, a més, més
directe que en altres partits
a casa. Va ser més pràctic i
va trobar rendibilitat al seu
joc. 
L’Aldeana, amb les dues
derrotes seguides, veu fre-
nada la seua ratxa d’imbatibi-
litat. Ha jugat dos partits
seguits fora pel canvi d’ordre
de la primera volta amb el
Sant Jaume. 

L’Ampolla obté un resultat
immillorable per reforçar-se
encara més com a líder. A
manca de vuit jornades, té
quatre punts d’avantatge. No
perd des del mes de desem-
bre, a Vilalba.

L’Ampolla és més líder que mai
Va guanyar a l’Aldeana (4-1) i aprofita les ensopegades de la Sénia i de l’Ametlla

TERCERA CATALANA

Fa dues jornades es disputava el partit
Corbera -Móra, va perdre l'equip local, a l'àrbi-
tre li van dir alguns espectadors el color que
tenia el seu pèl i si la seva cara era bonica. Ell
va fer
venjança i va fer un acta que va semblar un
doctorat. Premi, un partit clausurat (Pepe del
Madrid li diu fill de p... a un àrbitre i el sancio-
nen en dos partits). Amb el que es va dir a
Corbera, a l'àrbitre s'haurien de clausurar
tots els camps d'aquestes regionals. Aquesta setmana els de
l'Ulldecona visitaven al Pinell minut 77 guanyaven 1-2. Es prometien
un final feliç però segons fonts de la directiva de l'equip del Montsià
l'àrbitre va decantar el 3-2 definitiu a favor del Pinell. 
Aquesta temporada cap dels gallitos han puntuat a Vilalba i només
dos equips han pogut treure profit (Tivenys i Godall). Corbera, Pinell i
Vilalba, són tres equips de la Terra Alta que viuen el
futbol dominical com si fos una religió, una creença, les seves afi-
cions pressionen als rivals, a l'àrbitre i animen als seus equips. En
aquests pobles els diumenges l'única distracció és el futbol i gran
part del poble va a veure als seus equips. Alguns espectadors que
no poden pegar un crit a la seva casa ho fan allí, s'esplaien.
Una vegada un entrenador va haver de posar-se uns tampons a l'oï-
da: “Tenia una afeccionada al meu costat, pegava uns crits, deia unes
barbaritats“. Les aficions d'aquests equips ho viuen amb passió, de
vegades desenfrenada, però això és el futbol, passió, emoció i quan
hi ha massa emoció passa el que passa. Els àrbitres xiulen de vega-
des condicionats, és normal, també ho fan a favor del Madrid. 
Quina pena que al Tortosa, a la Rapitenca o a l'Amposta no tinguin
aquesta afició passional del Vilalba, Corbera o Pinell. Aquesta gent de
la Terra Alta són bona gent, són gent de vi, de sang calenta però jo
em sento més segur en aquests camps que visitar el Bernabeu amb
la samarreta del Barça. Al camp de l'Atlètic he anat amb la samarre-
ta i m'han donat fins a pipes. 
Fa molt poques temporades, el Vilalba, Corbera i Pinell estaven en
l'última categoria, la tercera regional. Avui són uns il·lustres
en la nova tercera catalana. Són poblacions petites però que viuen el
futbol amb passió i grandesa. 
ASCÓ, QUE TORNI COTAINA!!! El míster Viñas cessat va aconse-
guir 1,50 punts per partit. El nou míster, Rubio ha aconseguit 1,35
punts  per partit. Amb el segon millor pressupost de la categoria,
l'Ascó a més va rebre la loteria dels tres punts que li van correspon-
dre per alineació indeguda de Almacelles. Ha quedat demostrat que
no per tenir el segon major pressupost o canviar d'entrenador solu-
cionen el futur d'un equip. En l'Ascó la següent temporada
hi hauran canvis i importants. La política esportiva canviarà cent per
cent. Tres entrenadors ha tingut en menys d'un any aquest equip
Mauro Ravnik, Viñas i ara Rubio. El que ha aconseguit més triomfs,
és Cotaina que va aconseguir l'ascens. Actualment, segueix triom-
fant amb l'Ampolla capdavantera, estic segur que l'Ascó estaria entre
les tres primeres places si aquest equip estigués dirigit per Cotaina.

NERVIS A MORELL I TORREDEMBARRA?
Dóna vèrtig estar en primeres posicions, al Torredembarra s’ha lesio-
nat Rosado i no se sap si podrà jugar la resta de temporada. El pre-
sident ha donat l'ordre de fitxar a un jugador com a alternativa. Al
Morell torna Manel Cazorla, dins de deu dies Alcanar-Morell, guanyarà
el local. El Jesús i Maria pot donar la nota a Torredembarra. I el
Remolins-Bítem guanyarà a Salou per 0-1, gol de Sergio. Si fos així,
podríem veure un final de temporada de meravella. Com és Setmana
Santa i període de reflexió demano al míster del Gandesa que posi
en l'onze inicial només reserves i deixi guanyar a l'Olímpic, una cosa
és un derbi i una altra és ajudar al proïsme necessitat. Però l’equip
local té una espina clavada del partit d’anada i ha assegurat que
“anirà pel partit, a  guanyar-lo”.
BEUEN VI, BEUEN AIGUA ELS JUGADORS DEL JESUS I MARIA
El divendres, els 19 components de la plantilla en un sopar es van
prendre 16 ampolles de vi i els va quedar gasolina encara per guan-
yar a l'Alcanar. Porten tretze partits imbatuts. En aquesta jornada,
l'àrbitre no va xiular dos penals a favor de l'Alcanar. A més, l’assistent
d'aquest partit va insultar al míster de l'Alcanar, li cridà “Jilipo……,
cal veure quins vocabularis!

GOLS SÓN AMORS TORTOSA.
El diumenge els jugadors del Tortosa van tenir més que orgasmes,
sis gols que donen moral a un equip que tenia només una missió,
guanyar i ho va aconseguir. No és casualitat el marcador a favor.
Aquest equip en els últims cinc desplaçaments una victòria, un empat
i tres partits perduts per la mínima en camps tan difícils com la
Rapitenca, Júpiter o Sanfeliuenc. Aquest Tortosa pinta bé però sofrirà
per mantenir la categoria. D'aquí a final de temporada, set equips
implicats per al descens s'enfronten al Tortosa.  Aguantarà la pres-
sió? A Remolins-Bítem, Jesús i Roquetes, i altres equips a l’Ebre,
poden esperar el descens d'aquest equip pels futurs derbis, l’any
vinent, pel que suposarien.

Una salutació 
JOAQUIN CELMA

Corbera, Pinell, Vilalba,
el futbol és una religió

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El líder no perd des
del 4 de desembre, a

Vilalba

Jornada 13

                                           



DIJOUS 5 D’ABRIL DE 2012 15PPUUBBLLIICCIITTAATTwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

      



DIJOUS 5
D’ABRIL

DE 201216

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

PRÒXIMA JORNADA  (15-4)
Dissabte

Catalònia-Sant Jaume (16.30 h)
l’Ametlla-Tivenys (16 h)

Aldeana-Camarles (17 h)
Diumenge

Godall-Deltebre (16.45 h)
Vilalba-la Sénia (17 h)

Perelló-Móra la Nova (17 h)
Corbera-l’Ampolla (17 h)
S. Bàrbara-Pinell (17 h)
Ulldecona-Horta (17 h)

RESULTATS

26a jornada Tercera catalana

Móra Nova-Catalònia 2-1

Tivenys-S. Bàrbara 0-2

Horta-Deltebre 3-0

la Sénia-Perelló 1-2

L’Ampolla-Aldeana 4-1

Camarles-l’Ametlla 1-0

Godall-Vilalba 2-2

Sant Jaume-Corbera 3-0

Pinell-Ulldecona 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 26 47 16 61

2. la Sénia 26 52 26 57

3. l’Ametlla 26 61 25 53

4. Camarles 26 50 33 48

5. Vilalba 26 52 40 43

6. Sant Jaume 26 45 33 41

7. Pinell 26 58 46 39

8. S. Bàrbara 26 46 41 39

9. Perelló 26 43 35 37

10. Horta 26 54 52 37

11. Aldeana 26 41 43 37

12. Móra Nova 26 54 46 34

13. Deltebre 26 35 44 28

14. Tivenys 26 34 58 24

15. Ulldecona 26 29 52 22

16. Corbera 26 37 61 22

17. Catalònia 26 32 81 16

18. Godall 26 35 73 14

Tercera catalana

RESULTATS

5a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

R. Bítem-Benifallet 1-0

Bot-Campredó 0-1

Atlas-Flix 1-0

PROPERA JORNADA (15-4)

R. Bítem-Atlas (dissa 16 h)

Bot-Benifallet (diu 17 h)

Campredó-Flix (dissa 17 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campredó 5 8 1 13

2. Atlas 5 7 4 9

3. Flix 5 8 6 7

4. R. Bítem 5 5 8 6

5. Benifallet 5 5 9 6

6. Bot 5 5 10 3

RESULTATS
5a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Alcanar-Ginestar 4-3
Roquetenc-Benissanet 2-1
Tivissa-Xerta 5-2
Rasquera, descansa.

PROPERA JORNADA (15-4)

Rasquera-Xerta (diu 17 h)

Tivissa-Roquetenc (diu 17 h)

Benissanet-Alcanar  (diu 16 h)

Ginestar, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 5 15 4 15

2. Benissanet 5 12 5 10

3. Tivissa 5 14 12 9

4. Roquetenc 5 8 7 9

5. Ginestar 5 9 10 7

6. Rasquera 5 5 12 3

7. Xerta 5 5 18 0

Quarta catalana

Cristian, que va marcar dos gols, en el moment del xut del segon.

Els
resultats

de la
jornada

El R. Bítem, alliberat, està
recuperant la seua

essència. Diumenge, en el
derbi, va golejar el

Roquetenc (4-1)

Recuperació
PRÒXIMA JORNADA  

(ahir) Pobla-Amposta 3-2
Masnou-Europa
Gavà-Terrassa

Santboià-Balaguer
Manlleu-Olot

Espanyol-Muntanyesa
Gramanet-Vilafranca

Vilanova-Rubí
Cornellà-Vic

Castelldefels-Prat

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 32 19 7 6 45 20 64
2. Pobla Mafumet 33 15 10 8 44 24 55
3. Espanyol 32 14 12 6 50 23 54
4. Terrassa 32 15 7 10 50 48 52
5. Manlleu 32 14 9 9 61 46 51
6. Vilafranca 32 15 6 11 43 45 51
7. Cornellà 32 12 14 6 46 31 50
8. Santboià 32 13 8 11 36 37 47
9. Rubí 32 13 7 12 55 43 46
10. Castelldefels 32 11 10 11 40 39 43
11. Olot 32 11 10 11 44 45 43
12. Gavà 32 11 9 12 39 44 42
13. Muntanyesa 32 9 13 10 35 45 40
14. Balaguer 31 10 8 13 27 45 38
15. Europa 32 10 7 15 30 38 37
16. Vic 32 9 10 13 38 42 37
17. Vilanova 32 8 10 14 35 48 34
18. Gramanet 31 8 8 15 33 44 32
19. Amposta 33 8 6 19 46 66 30
20. Masnou 32 5 9 18 30 54 24

Tercera divisió RESULTATS
32a jornada, Tercera divisió

Vic-Castelldefels 0-0
Amposta-Vilanova 5-1
Europa-Gavà 1-2
Muntanyesa-Gramanet 2-1
Rubí-Cornellà 1-2
Prat-Masnou 0-1
Terrassa-Santboià 1-2
Balaguer-Manlleu 2-2
Olot-Espanyol 3-2
Vilafranca-Pobla M 1-0

PRÒXIMA JORNADA (15-4)
Igualada-Vista Alegre

Rapitenca-Santfeliuenc (diu 17 h)

Tàrrega-Reddis

Júpiter-Valls

Ol. Can Fatjó-Martinenc

Ascó-Olesa (diu 12 h)

Tortosa-Iberiana (diu 17 h)

Almacelles-Sants

Viladecans-Torreforta

RESULTATS

26a jornada, Primera catalana

Reddis-Júpiter 2-4

Santfeliuenc-Tàrrega 0-3

Torreforta-Igualada 3-3

Vista Alegre-Rapitenca 0-2

Martinenc-Ascó 3-2

Iberiana-Almacelles 1-1

Sants-Viladecans 1-2

Valls-Ol. Can Fatjó 2-0

Olesa-Tortosa 0-6

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 26 42 13 61

2. Tàrrega 26 48 32 48

3. Júpiter 26 57 35 45

4. Martinenc 26 44 34 44

5. Vista Alegre 26 45 41 40

6. Iberiana 26 44 42 40

7. Santfeliuenc 26 31 32 40

8. Reddis 26 37 35 37

9. Sants 26 40 35 37

10. Valls 26 34 40 36

11. Ascó 26 40 33 32

12. Torreforta 26 46 48 32

13. Tortosa 26 40 43 31

14. Igualada 26 41 49 31

15. Almacelles 26 39 45 29

16. Viladecans 26 31 39 29

17. Olimpic 26 25 40 25

18. Olesa 26 21 69 14

PRÒXIMA JORNADA  (15-4)
Dissabte

Roquetenc-Catllar (16.30 h)
Bonavista-Catalònia (17 h)

Torredembarra-Jesús i Maria (16.30 h)
Diumenge

Alcanar-Morell (17 h)
la Cava-Calafell (16 h)
Salou-R. Bítem (16 h)

Vilaseca-Cambrils (diu 17 h)
Canonja-Camp Clar (diu 11.45 h)

Gandesa-Olimpic (17 h)

RESULTATS

26a jornada, Segona catalana

Morell-la Cava 2-0

Calafell-Salou 2-1

Camp Clar-Bonavista 3-1

Catalònia-Gandesa 0-0

Catllar-Vilaseca 1-2

R. Bítem-Roquetenc 4-1

Cambrils-Canonja 2-3

Olimpic-Torredembarra 1-1

Jesús i Maria-Alcanar 1-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 26 58 23 58

2. Morell 26 62 33 56

3. Jesús i Maria 26 51 36 47

4. Gandesa 26 50 36 47

5. R. Bítem 26 54 36 46

6. Alcanar 26 52 44 44

7. Roquetenc 26 46 41 40

8. Salou 26 39 41 39

9. Catllar 26 44 43 38

10. la Cava 26 45 51 38

11. Camp Clar 26 38 47 31

12. Cambrils 26 46 45 30

13. Catalònia 26 41 40 30

14. Calafell 26 34 50 29

15. Vilaseca 26 34 53 25

16. Canonja 26 24 36 23

17. Olimpic 26 37 55 23

18. Bonavista 26 24 69 11

RESULTATS
5a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2

Jesús i Maria-Deltebre 5-1

Arnes-Ascó 4-3

Batea-la Cava 3-1

PROPERA JORNADA  (15-4)

la Cava-Arnes (dissa 17 h)
la Galera-Jesús i Maria (diu 17 h)

Deltebre-Batea (diu 18.30 h)
Ascó, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 5 20 8 10

2. Ascó 5 16 10 10

3. Jesús i Maria 5 12 9 10

4. la Cava 5 5 8 7

5. la Galera 5 6 4 6

6. Arnes 5 13 16 6

7. Deltebre 5 2 19 1
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El passat dissabte al pavelló firal
de Remolins es va fer la presenta-
ció de pilots de motos ebrencs.
Aprofitant la presentació es van
preparar dos circuits per a l'oca-
sió. Des del Pavelló Firal fins la
platja de la Xiquina, circuit d'endu-
ro indoor/cross country, en el
que es van veure recuperats

trams de l'antic campionat mun-
dial d'enduro que es va disputar
fa vint anys a Tortosa. En aquest
circuit van participar 33 pilots en
les diferents disciplines d'enduro,
cross i quads. Vam poder presen-
ciar pilots d'elit com  Pau Doñate.
Al pàrquing del mateix Pavelló es
va habilitar un circuit de supermo-

tard/promovelocitat. En el que
van prendre part 9 pilots de l'es-
pecialitat de supermotard, cam-
pions de Catalunya com Sergio
Trigo, campions de velocitat com
Manel Segarra, promeses del
motociclisme de velocitat com
els germans Alcoba. La jornada
va generar molta expectació.

Presentació pilots de motos ebrencs

El Barça no dóna opció
CLUB VOLEI ROQUETES

El Delta Sporting, tot i les baixes, va guanyar a Segur de Calafell en el primer partit de la fase d'ascens
a primera provincial de futbol sala. Els homes de Carlos Monserrat van imposar-se amb claredat. Els
debutans Marc Nivera i Rafa obrien la llauna. Hat trick de Clemente i Jordi Costes i Albert Miro tanca-
ven la golejada. Destacar l’actuació del porter Alex. Dissabte dia 14 (16.30 h) al Casal de l'Esport lo
salat, partit contra el Riba Roja d'Ebre que ve de pedre a casa contra el Masvi Reus 2 a 6.

Delta Sporting. Victòria a Segur de Calafell (2-7)

El Campredó va guanyar al camp del Bot,
en la lligueta d’ascens, i està més prop, un
cop ha acabat la primera volta, de l’ascens.
Es líder, amb set punts d’avantatge respec-
te la quarta plaça. Per tant, farà història.
El gol de Karim va valdre una victòria treba-
llada que, a més, distancia al darrer rival, el
Bot. L’Atlas, per la seua part, es recupera i
manté intactes les opcions d’ascens en
guanyar el Flix en una confrontació molt dis-
putada. Un partit equilibrat, amb poques
opcions. D’aquells que les errades es
paguen cares i així va ser. Una indecisió visi-
tant va aprofitar-la l’Atlas per marcar el gol i
guanyar. Bona feina de l’equip d’Angel
Alvarez que està vivint un gran moment,
molt il.lusionant. El R. Bítem no perd l’espe-
rança amb el triomf contra el Benifallet. Un
gol de Gerard (7’), en una jugada ben culmi-
nada, va decidir amb l’1-0. Més emoció
impossible per a la segona volta. 

El Campredó, disparat cap a
Tercera catalana

QUARTA CATALANA

Masdenverge-Gandesa, 0-2
Rapitenca-Falset, 10-2
la Cava-Aldeana, 9-0
Olimpic-Ginestar, 2-3
Arnes-S. Bàrbara, 4-0
Tortosa Ebre-R. Bítem, 3-4
Jesús i Maria-Ulldecona, 0-5
Alcanar-Benifallet, sus 
Classificació: Ulldecona, 68; la Cava,
64; Arnes, 52; Rapitenca, 49; Tortosa
Ebre, 45; Falset, 44; S. Bàrbara, 39;
Aldeana, 35; R. Bítem, 31; Ginestar, 30;
Gandesa, 24; Benifallet, 23; Jesús i
Maria, 15; Masdenverge, 14; Olimpic, 6;
Alcanar, 3. Propera jornada (14-4):
Aldeana-Alcanar; Falset-la Cava;
Benifallet-Tortosa Ebre; S. Bàrbara-
Rapitenca; Gandesa-Olimpic;
Ulldecona-Masdenverge; Ginestar-
Arnes i R. Bítem-Jesús i Maria.

El líder no falla

FUTBOL FEMENÍ

El juvenil masculí va disputar la semifinal del campionat de Catalunya, contra el potentissim F.C.Bar-
celona, equip que va guanyar per 0-3 i que, a la vegada, s’imposaria a la final al C.N.Sabadell que, tot
i tenir a un dels millors jugadors de la competició, Gerard Osorio, i de la selecció espanyola, no va po-
der para al conjunt blauigrana. Victoria del F.C.Barcelona també per 0-3.
El sènior masculí va perdre per 3-0 a la pista del Volei Sant Esteve amb parcials (25-19, 25-20, 25-
22). El sènior femení va caure per un ajustat 3-2 al camp del C.V.Arenys "B". Amb el 2-2, en el cinquè
set, les roqueteres van començar molt bé, fins aconseguir un marcador de 3-10. Però els nervis els
van començar a traïr i van perdre el take-break finalment per 15-12. 3-2 amb parcials (25-23, 11-25,
25-21, 14-25 i 15-12).
La pròxima jornada que és el dia 14 d'abril, el sènior masculí rep al ARC Voleibol i el sènior femení  al
Volei 6 Manresa.

Més de 140 persones van
participar en aquesta clàssi-

ca del ciclisme a les
nostres comarques,
en una ruta que va re-

córrer les comarques del
Baix Ebre, Ribera d'Ebre i
Terra Alta, amb sortida i arri-
bada al pavelló firal de Re-
molins. Entre els
participants, gent d'arreu de
Catalunya, Aragó i País Va-
lencià. Jordi Fernàndez Sal-
vans va traçar els 165 quilò-
metres de recorregut en un
temps de 4 hores i 32 mi-
nuts. La primera fèmina va
ser Anna Vericat, del CC Am-
posta. El més
veterà, Emili Fandos, de Vi-
naròs. El grup
més nombrós va ser l'orga-
nitzador, la Penya Ciclista
Baix Ebre, amb 12 partici-
pants. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, i la
representant de la Secreta-
ria General de l'Esport a les
Terres de l'Ebre, Cinta Es-
puny, van lliurar els guar-

Marxa cicloturista Terres de l’Ebre

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL 

Difícil objectiu el que es va
marcar l'equip tortosí, degut al
fort reforç en les plantilles dels
equips contrincants respecte a
la temporada anterior: dispu-
tar el top 4 de la categoria de
Lliga Catalana, màxima dins l'-
handbol femení català. El top 4
va tenir lloc dissabte a Molins-
Partits
Dissabte 31/03 - 
CE Molins de Rei 34 - 
Handbol Tortosa 20
La classificació va aparellar a
la semifinal l'equip tortosí amb
l'equip molinenc, amfitrió del
top4 i segons classificat a la
Lliga, comptant a les seves fi-
les amb diverses jugadores fi-
xes a la Selecció Catalana i
amb experiència a ABF. Les
molinenques van guanyar els
dos enfrontaments de la lliga
regular contra les tortosines,
que van encarar l'encontre
amb molts nervis. Inici dubita-
tiu, amb una molt bona defen-
sa sobre tot sobre les llança-
dores. El nerviosisme es va
notar en l'atac, sense arribar a
definir, amb massa pèrdues de
pilota, arribant a la mitja part
amb el resultat 12-7. La sego-
na va començar amb pocs

canvis en els plantejaments de
la primera, les tortosines no
van poder contrarrestar els
contraatacs de les locals i,
amb un  arbitratge excessiva-
ment casolà, es van anar des-
motivant, afegint l'espectacu-
lar actuació de la portera
molinenca, Cruz Robles (triada
millor jugadora del top4) que
va parar 4 penaltis. L'Handbol
Tortosa va anar cedint el con-
trol del partit a un Molins que
no va baixar el ritme, tot i que
el resultat final no reflecteix ni
la diferència entre els dos
equips ni la de joc gaudit des
de la grada.

Diumenge 01/04 - BM La
Roca 24 - H. Tortosa 27
Els dos enfrontaments de lliga
s'havien resolt a favor del BM
La Roca, així que les perspec-
tives eren de poder gaudir
d'un gran partit. Les vallesa-
nes van disputar dissabte a les
16.30 la primer semifinal del
top 4 contra el KH7 Grano-
llers, perdent 30 -17.
Les tortosines van sortir molt
motivades i concentrades,
amb un canvi radical d'actitud
respecte dissabte, controlant

un partit emocionant i molt tre-
ballat. La defensa tortosina,
excessivament castigada amb
faltes en atac, va anar contenir
l'atac roquerol, incrementant
l'encert en els llançaments. La
primera part, amb una defen-
sa 6-0, va servir d'anàlisi de
joc per a poder encarar la se-
gona part amb possibilitats
d'èxit. Canvis tàctics defensius
a la represa alternant una 6-0
amb una 4-2, amb diversitat
d'atacs, contraatacs i replega-
ments col·lectius. Només
quan arribaren els cinc darrers
minuts de joc, van poder les
tortosines doblegar l'equip ro-
querol i desplegar el seu millor
joc, assolint un tempus tran-
quil i de control, amb con-
fiança i treball en equip. Partit
molt explosiu i físic, molt treba-
llat per part tortosina que no
va variar el ritme de joc fins el
xiulet de final.
Sense dubte, gran temporada
de tot l'equip humà de l'Hand-
bol Tortosa, que, tot i la dificul-
tat que representa practicar
esport femení, es manté a la
competició de més alt nivell a
Catalunya, portant el nom de
Tortosa per tota Catalunya. 

Terceres a la Lliga Catalana absoluta

El KH-7 BM Granollers va
proclamar-se campió de la
Lliga Catalana Juvenil
Femenina. La fase final es
va disputar a Amposta, el
cap de setmana passat.
El KH-7 BM Granollers va
revalidar el títol després de
derrotar a la gran final del
TOP4 el CH Amposta per
15-23. El BM La Roca, que
es va adjudicar la tercera
posició al superar a la final

de consolació la
Cooperativa de Sant Boi
(32-24), acompanyarà a
Granollers i Amposta als
Campionats d’Espanya de
clubs.
L’equip ampostí va vendre
cara la derrota en una final
competida en la que el
Granollers va saber decidir
en els moments oportuns
per fer-ho i, d’aquesta
forma, va adquirir un avan-

tatge que va ser insalvable.
Malgrat la derrota en la final,
cal estar molt satisfets per
la feina duta a terme, un
altre any, per l’entitat
ampostina. Una feina en els
planters que l’any passat ja
va tenir èxits i n’ha generat
de nous enguany. 
D’altra banda, dir que el
sènior femení va empatar en
el seu desplaçament a la
pista del Lanzarote (26-26). 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

El juvenil femení, subcampió de Catalunya
Satisfacció, malgrat la derrota en la final
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE DIANA MAR

CRAC de la setmana
JOSEP BORRELL. PRESIDENT DE L’AGRUPACIÓ DE CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE TORTOSA

Ens trobem immersos en
Setmana Santa i a les
Terres de l'Ebre, com a
molts altres indrets, les
processons, concerts i
representacions de La
Passió es succeeixen
sense descans. Durant
aquests dies pren especial
rellevància tot el que gira
al voltant de les confraries
i dels seus confrares. Avui,
al Més Ebre ens volem
endinsar en aquest apas-
sionant món i ho fem de la
mà del president de
l'Agrupació de Confraries
de Setmana Santa de
Tortosa, Josep Borrell.

Més Ebre: El passat 9 de
març fèieu la presentació
del cartell i de les activitats
d'aquesta Setmana Santa.
Perquè tan aviat?
Josep Borrell:
Comencem el 9 de març
perquè busquem que la
gent prengui consciència,
del que representa la
Setmana Santa. De fet,
realment la Setmana
comenta el Diumenge de
Rams. Però nosaltres ja
portem tots els divendres
del mes de març celebrant
actes. 
ME: Quan temps costa l'e-
laboració del programa
d'actes de l'Agrupació de
Confraries de Tortosa?
JB: Nosaltres només des-
cansem els mesos de juny,
juliol i agost. Un cop passa
el sopar de cloenda amb el
Bisbe de Tortosa, el proper
21 d'abril, ja comencem a
pensar en l'any següent,
que volem modificar, a qui
es pot convidar per al
pregó i un llarg etcètera.
Una part important del pro-
grama és la que fa referèn-

cia a la publicitat i al
setembre intentem tancar-
ho. Més que publicitat es
tracta d'un tipus de
col·laboració de persones i
entitats que tenen algun
tipus de lligam amb
l'Agrupació i porten molts
anys vinculats amb nosal-
tres. Sense ells no podrí-
em mantenir les confra-
ries, ni les activitats que
organitzem.
ME: Pertànyer a una con-
fraria respon a algun tipus
de sentiment personal?
JB: En primer lloc, hauria
de respondre a un senti-
ment religiós que és la
base d'aquesta festivitat.
Però les confraries en
aquests moments estan
sofrint una sèrie de canvis,
com tota la societat en
general. Més que el senti-
ment religiós, el que mou
la Setmana Santa de
Tortosa, és la tradició, pas-
sant de pares a fills.
ME: Fa un any endegàveu
un projecte important din-
tre l'Agrupació de les
Confraries de Setmana
Santa, el centre d'interpre-
tació. Quina és la seva
valoració, a hores d'ara?
JB: La gestió del Centre
d'Interpretació de Setmana
Santa s'està tirant enda-
vant gràcies a les pròpies
confraries. Encara costa
acostumar a la gent a visi-
tar-lo. Ens agradaria que
fos un punt de trobada, un
lloc on celebrar actes,
durant tot l'any sobre la
Setmana Santa per mante-
nir la flama encesa durant
tot l'any. Ens agradaria
que el centre cololabores a
apropar als confiares, una
mica més als seus passos.
Voldríem crear un senti-

ment de pertanyença, que
crec encara falta.
ME: Darrere els passos de
la Setmana Santa tortosina
hi ha moltes històries?
JB: A Tortosa comptem
amb 11 passos més el pas
de l'EMD de Jesús que es
guarda a l'església de St.
Francesc. Tots els passos
de Tortosa daten de l'any
40 cap aquí. Després que
l'any 36 les anteriors fos-
sin cremades a l'església
dels Dolors. D'aquell trist
episodi només es va salvar
la Creu dels Improperis,
també, van intentar arren-
car el Crist de la
Puríssima, però diu la lle-
genda que es va resistir.
Les cordes amb el que el
volien arrencar es van que-
dar allí, i són les que avui
dia surten a la processó
del Diumenge de Rams. El
1940 no va haver proces-
sons però a partir del
1941 van tornar a sortir
amb els passos. I aquells
passos són els que portem
avui en dia. Ens trobem
davant un patrimoni d'incal-
culable valor, encara, per
desgràcia, molt descone-
gut entre els propis torto-
sins i tortosines.
ME: Enguany la Versions
de Setmana Santa ha anat
a càrrec de la Confraria de
la Puríssima Sang. En què
consistèixen les versions?
JB: Les versions van néi-

xer fa deu anys i consistia
en què confraries o grups
relacionats amb la
Setmana Santa venien i
ens explicaven en què con-
sistia el seu acte. Fins el
moment que vam pensar

que seria una bona mesura
per treure a la llum la vida
de les postres pròpies con-
fraries. AixÍ va ser quan fa
tres anys, les versions van
començar a ser fetes per
cada una de les nostres
confraries, on enguany ha
estat el torn de la
Puríssima Sang. L'ordre ve
marcat per la processó. 

ME: Per últim, una de les
activitats més arrelades
dintre la Setmana Santa de
Tortosa són els concerts
de Música Sacra. Enguany

la crisi s'ha fet notar?
JB: Les condicions econò-
miques actuals marquen
una mica les nostres pre-
tensions. Però desitgem
que en un parell d'any
puguem recuperar aquells
moments daurats en els
que es va trobar el certa-
ment. 
Hem de recordar que el
Festival de Música Sacra
de Tortosa ha tingut núme-
ros u del panorama musi-
cal d'aquest tipus de músi-
ca a nivell europeu i inter-
nacional.

«Desitgem que en uns anys
puguem tornar a la millor època

del Festival, amb orquestres de
primer nivell, en música sacra»

FESTIVAL DE MÚSICA SACRA
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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
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
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

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
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
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
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

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: Delícies de formatge  
L’ESQUELLA D’ENGAUDÍ - ALCANAR

Imatge del plat de la setmana.

«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

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

300 gr. De formatge d`ovella
4 Rodanxes de pinya natural
c/s Anous caramelitzades
Vi dolç ( p.e. Pedro Ximenes )
Sucre

PROCEDIMENT:

En un cub  a mig foc s`introdueix el vi i el sucre, i es
deixa coure aproximadament mitja hora. S`ha de com-
provar que s`hagi reduït a la meitat, aconseguint una
textura més densa. Anar removent de tant en tant per
tal de que el sucre es diluiexi bé  amb el vi. No esperis

que que quedi massa espès per treure-ho del foc, doncs
un cop es refredi adoptarà la textura desitjada.

Preparar la rodanxa de pinya en un plat i dipositar el
formatge  a temperatura ambient a sobre. Després  afe-
gir la reducció de vi dolç i bon profit
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels     

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

A. Llambrich, 22     (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Ruiz Franquet, Agustí Damià  

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914 

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Cases d'Alcanar) 977737110 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli

Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Cel cobert o molt ennuvolat, amb el creixement de nuvolades. Tot i així, els
núvols seran menys compactes al quadrant nord-est, sobretot al matí. 

Precipitacions 
Fins a migdia s'esperen alguns ruixats i xàfecs al terç sud i oest. A partir de
llavors se n'esperen d'entre febles i moderats a la meitat oest del territori i
de manera més dispersa a d'altres punts. Puntualment aniran acompanyats
de tempesta i, a més a més, al Pirineu seran en forma de neu granulada.
Seran d'intensitat entre feble i moderada, però durant la primera meitat del
dia és possible que siguin forts al terç sud. S'acumularan quantitats de pre-
cipitació poc abundants, malgrat que a l'extrem sud seran localment abun-
dants. Cota de neu: 1700 metres. 

Temperatures 
Temperatures mínimes i màximes sense canvis. Les mínimes oscil·laran
entre 4 i 8 ºC al Pirineu i Prepirineu, i entre 7 i 12 ºC a la resta del país. Les
màximes es situaran entre 10 i 15 ºC al Pirineu i entre 16 i 21 ºC a la resta
del país. 

Visibilitat 
Visibilitat regular i localment dolenta, amb algunes boires i boirines. 

Vent 
Vent fluix i de direcció variable de matinada i fins a l'inici del matí, amb pre-
domini del component est i nord. A partir de llavors s'establirà el vent de
component sud i est fluix amb cops moderats en conjunt, malgrat que fins a
migdia hi haurà tramuntana entre fluixa i moderada al litoral nord. Al final
del dia tendirà a quedar fluix i de direcció variable en conjunt, tret del lito-
ral sud on persistirà el component est fluix. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor no deixis per a demà el
que puguis resoldre avui. Respecte a la teva
salut t'interessa fer les coses de forma tran-
quil·la.

Taure
20/4 al 19/5

Ara tens una gran capacitat creativa i comu-
nicativa, de tu depèn que la sàpigues aprofi-
tar. La vida es veu amb altre color des de  la
tranquil·litat.

Bessons
20/5 al 21/6

En relació amb l'amor buscaràs persones que li
aportin seguretat a la teva vida. Respecte a la teva
salut, si no vols estar gros crema grassa fent
exercici.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor has de reduir la teva
manera d'exigir per a poder trobar una res-
posta acord al que desitges viure. Convé que
descarreguis adrenalina. 

Lleó
22/7 al 22/8

El teu amor i bon humor permetran una bona
trobada amb la teva parella i una intel·ligent
sortida davant els problemes. Una alimenta-
ció sana t'ajudarà molt. 

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d'amor estaràs molt actiu i a
més gaudiràs. Respecte a la teva salut durant
tot el dia et trobaràs pletòric,  aprofita-ho i fes
el que més t'apeteixi.

Balança
22/9 al 22/10

Fer partícip a la teva parella de les teves
decisions i consultar la seva opinió serà
especialment positiu per a tu. Avui el teu
esperit es mostra tranquil.

Escorpí
22/10 al 21/11

Resultes molt interessant i atractiu per
als altres mostrant-te tal com ets.
Respecte a la teva salut, has d'accep-
tar els teus límits i no traspassar-los.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor no assoliràs gens si t'obstines a con-
tinuar amb les teves estratègies del passat.
Pots viure les teves emocions de formal men-
talment confusa.

Capricorn
21/12 al 19/01

Respecte a la teva salut, avui és un dia en què
sentiràs una mica hiperactivo.  Tracta d'aprofi-
tar-ho per fer coses pendents, però no oblidis
el descans.

Aquari
20/1 al 18/2

En l'amor estàs en un moment súper interes-
sant per a demostrar-te a tu mateix de què
ets capaç. La millor teràpia per a tu és prac-
ticar el somriure desinteressat. 

Peixos
19/2 al 20/3

Comptes amb el suport de Venus i Urà per a
qualsevol iniciativa sentimental que tinguis. És
important que descansis el màxim que
puguis, ja que necessitaràs energia. 

MATÍ

PLUJA 

TARDA

XÀFEC 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 11°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .  Te l :
607538304

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-
nat. Ideal com ofici -
na o per a desenvo-
lupar  act iv i ta t  de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal  parel les,
consta de menjador
amb sort ida balco-
nada,  cu ina inde -
pendent  equ ipada,
lavabo amb dutxa
reformat ,  hab.
doble  i  hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,
amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de 2

plantes reformada,
3 habitacions, men-
jador d'esti l  rúst ic
amb xemene ia ,
cuina off ice, bany,
àmpl ia  terrassa i
m a g a t z e m .
Del tebre.  Zona La
Cava .  145 .000 Û .
Tel: 607538304

C a s t e l l ó .  A v g d a .
S a n t  P e re  3 1 .
L o c a l  c o m e rc i a l
de  70  m_  ap rox .
mo l t  bé  s i t ua t  en
Grau  de  Cas te l l ó .
D i v i d i t  e n  àmp l i a
s a l a  d ' a t e n c i ó  a l
p úb l i c ,  despa t x  i
l a v a b o ,  p a rq u e t .
A p a r a d o r  a  2
c a r re r s .  P re u  d e
l l o g u e r  9 0 0 Û .
P re u  d e  v e n d a :
1 8 6 . 0 0 0 Û   Te l :
977252727

Deltebre.  Zona La
Cava,  avgda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -

nat per a qualsevol
t ipus de negoc i .
Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami P lat ja.  Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700 

VENDA X A L E T
OBRA NOVA ALS
PILANS 500 M2;
GARATGE.  BARBA-
COA.  PARCEL.LA
810 M2 ACABATS
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

Edif icat l 'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o P a r c e l . l a
val lada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'ol iveres

199.000€ Û  
977 44 38 79

VENDA XALET 
ALS REGUERS
Parcel. la 500 m2
Habi ta tge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa

220.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
AL CAMÍ DEL CÉLIO
Parcel. la de 1.000
m2. 2 hab., 1 bany.
Bassa gran.
Reformat

126.000€ Û
977 44 38 79

Ampos ta .  P i s  en
l l oguer  zona
“Telep izza”,  3 habi -
tac ions ,  2  banys ,
amoblat .  Te l . :  625
47 30 45.

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

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

654 375 373

LA RÀPITA
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 cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
c ia l  amb
soterrani  i
altel l .  En l lo-
guer al mil lor
carrer de la
p o b l a c i ó .
610203144 

MOLT PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta,

Trona i Parque Cuna pràc-
ticament nous.

Els interessats podeu trucar al 
669 67 02 08

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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A ningú se li escapa, que
l'esport és molt important
per tenir una vida sana.
Però, només uns quants
decideixen dedicar-se pro-
fessionalment o, si més
no, dedicar-li gran part de
la seva existència. Aquest
és el cas dels tres finalis-
tes en la candidatura
d'Esports a Ebre Líders.
El primer classificat en
aquesta candidatura és
Francesc Vallespí. Kiko,
és l'únic múixer que tenim
al territori. Aquest any
2011 es proclamava cam-
pió d'Espanya en terra
(amb 8 gossos) i en neu
(amb 8 gossos). A més,

ha estat el primer català
classificat a la Pirena
2011, el segon espanyol i

el setè de la taula gene-
ral. Per darrera de
Vallespí, ens trobem amb
Aleix Franch, que compta
amb només 15 anys i són
moltes les persones que
el consideren “el millor
futbolista de la categoria
cadet de les Terres de
l'Ebre”. Per últim, i en la
tercera posició de la cate-
goria, descobrim a

Verònica Garcia Mulet, tot
un exemple d'esforç,
constància i superació

com el Kiko i l'Aleix. Avui
Verònica és SUBCAMPIO-
NA MUNDIAL de doble
scoult. Ebre Líders per
mitjà de la candidatura de
Joventut posa de manifest
el talent dels nostres
joves. Exemples d'aquest
talent els trobem amb
Francesc Porres, profes-
sor de l'Escola d'Art Floral
de Catalunya a Barcelona,

va endur-se el 1er. premi
europeu i 7è. en l'àmbit
intercontinental a la Copa
Mundial Àsia 2.011. En
segon lloc, House Victim
Radio Show també ha
resultat finalista a través
dels vostres vots. Deixem
les flors per endinsar-nos
en el món de la música i
les ones. House Victim és
un show radiofònic que
podem escoltar a la 96.3
FM (ràdiojoventut.cat) i a
la 107.4FM (laseniara-
dio.cat). 
El contingut del programa
engloba el house com a
banda sonora i una selec-
ció musical molt acurada
punxada en directe. El
seu estil es perfila com un
dels Dj's house més ele-

gants passant per diver-
sos estils sense despenti-
nar-se. En Joventut, el
número tres és per a la
Magnitud de la Tragèdia,
un programa de ràdio en
clau d'humor, escrit i pre-
sentat per Termi (Alberto
Lamote de Grignon) i
Marto (Carlos Martorell) a
Ràdio Tortosa. Aquesta
nova temporada els seus
creadors han optat per
canviar el format i són els
encarregats d'endegar la
programació de la ràdio
cada matí, a partir de les
8.15 hores. Per últim,
comptem amb la candida-
tura de Món Associatiu. El
moviment associatiu és
relativament jove, però
cada cop més fort. Avui

dia, l'interès pel volunta-
riat i l'associacionisme és
immensament superior al
d'anys anteriors i això ho
veiem reflectit en la candi-
datura d’Ebre Líders. Les
associacions ebrenques
juguen un paper molt
important pera aconse-
guir un territori sa i cohe-
sionat. En aquesta candi-
datura, els primers són
l'Associació de Cineastes
Canareus (A.C.C.) creada
per un grup d'amics afi-
cionats al 7è. art i enfoca-
da de cara a desenvolu-
par projectes cinema-
togràfics a les Terres de
l'Ebre per mostrar a la
gent “la nostra cultura,
les terres que ens envol-
ten i el que som capaços
de fer”. 
En segona posició trobem
l'associació ADAS-
Homenatge a la Vida que
des del seu naixement el
23 d'octubre de 2009 ha
realitzat moltíssimes acti-
vitats a la població de
Deltebre encaminat a
millorar la qualitat de vida
de les dones de medis
rurals, en particular, i de
totes les dones del terri-
tori ebrenc, en general. I
en tercer lloc, ens acom-
panya l'Associació
Esportiva Jordi Pitarque
nascuda amb la intenció
de no oblidar la figura del
jugador nascut a
l'Ampolla. A més de la
vessant esportiva i social,
que es materialitza en el
Torneig de categoria aleví
que se celebrarà anual-
ment a l'Ampolla o en les
Jornades que es fan
aquesta setmana i també
en múltiples activitats cul-
turals i informatives, està
la solidària, que també cal
destacar.

Ebre Líders aposta per la nostra gent

Arribem al final del
recorregut. Ens queden
només tres candidatu-
res: Joventut, Esport i
Món Associatiu, per dir
que ja hem acabat les
categories d'Ebre
Líders. Durant els
darrers números del
Més Ebre, l'Última s'ha
convertit en un espai on
conèixer més a fons les
onze candidatures dels
premis i sobretot conèi-
xer quins candidats són
els mes avantatjats.
Avui es tanquen oficial-
ment les votacions i el
proper divendres, 13
d'abril, celebrarem l'en-
trega dels guardons a
la Lira Ampostina. Però,
fins aquell dia tenim
temps per fer referèn-
cia a aquestes candida-
tures de les que parla-
va.

Candidatures com Joventut, Esports i Món Associatiu ens demostren de quina pasta estem fets, a l’Ebre

I FINS AQUÍ EL REPÀS A LES CANDIDATURES D’EBRE LÍDERS

Els nostres joves, les nostres associacions i
els nostres esportistes són un exemple

d’esforç i superació 

PREMIS

DIANA MAR

                                  


