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Aquesta setmana el
consistori canareu ha
anunciat que reque-
rirà l'execució i paga-
ment de l'enderroc
ordenat judicialmente
als veïns dels habitat-
ges de Turov. L'equip
de govern addueix
que es limita a com-
plir la legalitat per evi-
tar incórrer en noves
irregularitats. Durant
els pròxims dies els
afectats demanaran a
la jutgessa del cas la
nul·litat de tot el pro-
cés judicial per no
haver-ne estat infor-
mats. A la foto, els
habitatges, a la urba-
nització Serramar, a
Alcanar Platja.

P3

Els enderrocaments de la discòrdia

El secretari de Territori i Mobilitat, Ricard Font, ha fet públic l'inici dels treballs del Pla de
millora del transport públic a les Terres de l'Ebre, com ja va avançar fa unes setmanes el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en la seva primera visita al territori. Aquest
pla proposarà les diferents actuacions que cal dur a terme per tal de millorar les connexions
viàries i ferroviàries a la zona, com millores en els horaris, la freqüència i la qualitat del ser-
vei de transport públic P8

Es comença a fer feina

Terres de l’Ebre. Reaccions a l’Aldea per la
denúncia del govern espanyol per declarar-se
territori 'català, lliure i sobirà'. 

P4

Esports. La Rapitenca, molt minvada per les
cinc baixes, rebrà diumenge a la Devesa el
Rubí (12 h).

P10

Terres de l’Ebre. Càritas Tortosa atén unes
700 famílies necessitades. 

P8Av
ui

 é
s 

no
tíc

ia



DIVENDRES 15
DE FEBRER

DE 20132

diarimés
ebre

www.mesebre.cat

mésmésdiari

ebre

Edita:
Limicola, SL

DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas.
Fotografia:

Mariano Lalana
Disseny i maquetació

Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 977 25 27 27

www.mesebre.cat

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 

OOPPIINNIIÓÓ

Edificar gairebé quatre vegades més del
màxim que permetia el planejament urbanístic
municipal sembla està portant molts proble-
mes a l'Ajuntament d'Alcanar, a la promotora i
especialment als veïns que van comprar els
habitatges sense sospitar que eren il·legals.
Una sentència del jutjat contenciós administra-
tiu número 2 de Tarragona, ratificada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), recordem, va ordenar al novembre
l'enderrocament dels 32 habitatges construïts
fa deu anys al nucli d'Alcanar-Platja, en un

complex residencial de la urbanització
Serramar. 
Ara el cas ha donat nous titulars, el consistori
reclamarà als propietaris dels habitatges que
executin i paguin el seu enderroc. La llei,
diuen, no els ho permet un altre moviment.
L'anunci, obviament, no ha sentat bé entre els
veïns, que han anunciat el trencament de rela-
cions amb el consistori, a qui acusen d'haver
oblidat el seu compromís de resoldre el pro-
blema i d'indemnitzar-los. Veurem quines són
les properes noticies…

Editorial

Ordre d’enderrocament Qui no té faena, el gat pentina

Opinió

JOVENTUT ESPORTIVA FLIX
Primer club del futbol català
per la independència
Agermanat amb la UE
Llagostera Fundat el 1927

La Joventut Esportiva Flix i la
Unió Esportiva Llagostera, els
dos primers clubs del futbol
català en lluir l’estelada a l’e-
quipació, s’han agermanat de
manera oficial amb un inter-
canvi de samarretes i obse-
quis entre Albert Mani, presi-
dent flixanco, i Isabel Tarragó,
presidenta llagosterenca, al
descans del partit de Segona

Divisió B en què el conjunt
gironí va superar dissabte el
Sant Andreu (2-0).
En l’acte, emès per Esport 3 i
on ha assistit una representa-
ció del Flix — formada per
membres de la junta directiva i
aficionats—, l’entitat de la
Ribera d’Ebre ha agraït al
Llagostera el seu excel·lent
acolliment, mentre que
Tarragó, en nom del club blau-
grana, ha expressat el seu
desig de tornar la visita a La
Ventonella amb una confronta-
ció amistosa a la pretempora-
da.

El Flix s’agermana 
amb el Llagostera

Els dos clubs llueixen l’estelada a la samarreta

Un dia parlant amb un company de profes-
sió, que viu a Madrid, un malalt del futbol
regional català, i m’atreviria a dir que també
un amic, em va fer veure una dada que és
quelcom curiosa. Les Terres de l’Ebre ha tin-
gut més equips a la Tercera Divisió -un total
de 5- que no el Camp de Tarragona -un total
de 4-.
Mentre que a l’Ebre, Ascó, Amposta,
Tortosa, La Cava i la Rapitenca, han militat
més o menys temporades a la Tercera
Divisió, al Camp de Tarragona, tant sols ho
han fet Reus, Gimnàstic de Tarragona, Pobla
de Mafumet -filial del Nàstic- i Roda de Berà.
Al Camp de Tarragona hi viuen aproximada-
ment 520.000 persones dividit per 5
comarques de pes com l’Alt Camp, Baix
Camp, Conca de Barberà, Priorat i
Tarragonés mentres que a les Terres de
l’Ebre no arriben a les 200.000 persones
dividit per Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre
i Terra Alta.
Que a l’Ebre sempre hi ha hagut més tradi-
ció futbolística és cert. El Tortosa ha militat
44 anys a Tercera Divisió i tot i que actual-
ment es troba a Segona Catalana ha estat
un dels clubs històrics a l’Ebre. Tant
Amposta, La Cava i La Rapitenca hi han
jugat 11 temporades, sent l’únic, La
Rapitenca, que actualment hi milita. L’Ascó,
amb tant sols dues campanyes, està cridat
a sumar-ne 1 més la propera temporada.
Aquests 5 equips, sumen 79 temporades a
3a Divisió, però curiosament cap equip
ebrenc a aconseguit fer el salt a la Segona
Divisió B. El més aprop va ser el Tortosa,
que es va quedar a les portes.
Si analitzem els equips del Camp de
Tarragona, l’equip que més cops ha militat a
la Tercera Divsió és el Reus, amb 48 tempo-
rades, seguit del Gimnàstic de Tarragona i
màxim referent del Camp de Tarragona per
història, amb 27 temporades. El Roda de
Barà, hi va estar 7 temporades, en el que va
ser la seva època daurada, ja que actual-
ment s’ha de conformar en militar a la
Segona Catalana. La Pobla de Mafumet ja
porta 5 temporades consecutives a la
Tercera Divisió, gràcies a ser el filial del
Gimnàstic de Tarragona. Entre aquests 4
equips, sumen 87 temporades a la 3ª
Divisió, sent els únics equips que han estat
capaços de trencar la barrera de la Primera
Catalana. Mentre que a l’Ebre hi ha més
equips que han jugat a la Tercera que al

Camp de Tarragona, en
aquest territori, si que
han estat capaços d’a-
rribar a fites majors. El
Nàstic és considerat el
quart millor equip
català per història,
havent militat 4 tempo-
rades a Primera
Divisió, 18 a Segona
Divisió A i 22 a Segona B. Pel que fa als del
Baix Camp, que actualment estan a Segona
B hi han estat 5 temporades per 48 a
Tercera. També van estar 18 temporades a
Primera Catalana.
Per població, el Camp de Tarragona té
poblacions com El Vendrell (36.000 habi-
tants), Cambrils (33.000 hab.), Salou
(26.000h), Valls (25.000hab),
Torredembarra (21.000hab) o Vila-seca
(22.000hab), que mai en la història de cap
club local han militat a la Tercera Divisió i
per població perfectament en el decurs de
la seva història hauria pogut tenir-ne algún
en alguna temporada. Poblacions com Roda
de Berà (6.000 habitants) La Cava (8.000
habitants), Ascó (1.600 habitants), La
Rapitenca (15.000 habitants), Amposta
(21.400 habitants) o inclús Tàrrega -provín-
cia de Lleida- (16.000 habitants) han tingut
equips a 3ª Divisió.
Mirant aquestes dades queda clar que si en
aquests darrers 50 anys només 4 equips
del Camp de Tarragona han pogut fer el
sant a la Tercera Divisió el futbol tarragoní
té un problema. Que ciutats com Valls,
Torredembarra, Vilaseca, Salou o Cambrils
mai en la seva vida haguin passat de la
Primera Catalana significa que alguna cosa
s’ha o s’està fent malament.

Francesc Fàbregas i Gaya
Director El Travesser

Cap d’Esports del Setmanari El Vallenc

Les Terres de l’Ebre guanyen 

al Camp de Tarragona

Opinió De menut, quan feies coses
sense profit o badaves, et
deien qui no té faena, el gat
pentina. Aquesta és un bona
dita que podríem aplicar a l'e-
xecutiu espanyol, que es dedi-
ca a posar una denúncia a
l'Ajuntament de l'Aldea amb
l'excusa que van aprovar al
seu plenari municipal una
moció declarant-se territori
“català, lliure i sobirà”. Que no
té més feina, el Gobierno del
Reino d'España, que fer coses
sense profit? 
No seria millor que es dedi-
qués a accelerar la
circumval·lació de la carretera
N-340 al pas per aquesta loca-
litat? No seria millor que fes
aturar més trens a l'estació de
l'Aldea - Amposta - Tortosa? 
El Gobierno del Reino de
España fa massa temps que

pentina gats i no treballa per al
profit de la gent. Als exemples
que he citat, sumeu-los allò
que van fer als ajuntaments de
Girona i Figueres per llogar uns
trens que portessin a
Barcelona els ciutadans que
volguessin anar a la manifesta-
ció de l'Onze de Setembre.
Sumeu-los el Projecte de Llei
d'Educació del ministre Wert o
l'escanyament econòmic. I no
anomeno més coses per no
fer-ho llarg.

Josep F. Monclús i Benet
Regidor d'ERC de Tortosa
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Així es va comunicar als
veïns en una reunió mantin-
guda divendres passat entre
els afectats, l'Ajuntament, i
els advocats d'ambdues
parts a Barcelona.  El recurs
que es va presentar al jutjat
perquè fos la promotora qui
es fes càrrec de l'enderroc
no ha estat admès. “No és
una questió de voluntat de
l'Ajuntament i requerir prèvia-
ment als veïns és el que
marca el procediment legal,
no hi ha una altra opció” ens
afirma Manel Martí, regidor
d'Urbanisme. Si més no, el
consistori ha presentat un
recurs d'apel·lació a aquesta
darrera interlocutòria. A par-
tir d'ara, s'haurà d'encarre-
gar  la redacció d'un projec-
te d'enderroc, un concurs
públic i l'adjudicació dels tre-
balls a una empresa.
També des del Consistori
s'emplaça els propietaris a
obrir una altra via judicial per

fer les corresponents recla-
macions patrimonials, així
com les indemnitzacions
pels danys ocasionats que
considerin oportunes.
«L'Ajuntament haurà de tra-
mitar el procès amb tots els
informes i  amb el vinculant
de la comissió jurídica asses-
sora de la Generalitat. Si una
vegada resolt no satisfà als

propietaris poden interposar
un recurs contenciós admi-
nistratiu”, afirma Martí.
L'Ajuntament d'Alcanar ha
volgut remarcar a Més Ebre
que, apart de la responsabili-
tat municipal, dels 24 habi-
tatges venuts només un
d'ells va ser venut abans de
l'inici del procés de revisió
de la llicència, i molts d'ells

ho van ser després de la
sentència, i això «si es va fer
amb engany cap els propie-
taris és una estafa». D'altra
banda sembla ser que
alguns dels propietaris no
són tercers de bona fe, sino
empreses i persones vincula-
des a Turov. “En qualsevol
cas, segons el regidor
d’Urbanisme, quan es va ini-

ciar el procediment, a la
major part dels veïns no se'ls
podia avisar ni emplaçar al
procediment perque encara
no havien comprat. Tan aviat
es va iniciar l'incident de l'e-
xecució de la sentència es
va avisar als veïns a travès
de l'administradora”. És evi-
dent que l’anunci no ha sen-
tat bé a la part afectada, i els

seus arguments són dife-
rents. Han anunciat que
durant els pròxims dies
demanaran a la jutgessa del
cas la nul·litat de tot el pro-
cés judicial per no haver-ne
estat informats. I que denun-
ciaran les més de 50 llicèn-
cies irregulars concedides
pel consistori entre 1997 i
2003.

Els afectats del cas Turov s’hauran de
fer càrrec dels costos de l’enderroc

Aquesta setmana hem
conegut que s'hauran de
fer càrrec de l'enderroc
els mateixos propietaris
dels 32 habitatges cons-
truïts per la promotora
Turov SL a Alcanar Platja,
en situació d'il·legalitat,
recordem, després que
es declarés nul·la la
llicència atorgada pel
consistori.

Així es va comunicar en una reunió mantinguda divendres passat a Barcelona

El consistori afirma no tenir més opció legal que aquesta. Els veïns denunciaran altres 50 llicències irregulars

REDACCIÓ

cedida

ACTUALITAT
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L'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, ha compa-
regut aquesta setmana en
roda de premsa acompan-
yat per la majoria de regi-
dors i regidores de l'equip
de govern per denunciar
les afirmacions que el
grup municipal de CiU a
Deltebre va fer la setmana
passada després del Ple
ordinari que va aprovar les
retribucions dels òrgans
de la corporació per a l'e-
xercici 2013 (imatge de la
foto). L'alcalde ha assegu-
rat que "és rotundament

fals que ens haguem pujat
el sou, es tracta només
d'una adequació de la
cotització a la legislació
vigent" mentre ha afirmat
que "estem estudiant la
possibilitat d'emprendre
accions legals contra el
grup de CiU i demanar-los
que es retractin pública-
ment de les afirmacions
partidistes i sesgades del
seu portaveu". 
Aspa ha volgut afegir que
"és inversemblant que un
govern d'esquerres és
pugi el sou, és rotunda-
ment fals, el que fem pre-
cisament es rebaixar la
partida respecte l'any pas-
sat". 
La partida de sous de l'any
2013 és 1.080 E inferior.
El que s'incrementa és la
partida que afecta a la
seguretat social degut a
l'adequació de la cotitza-
ció del càrrecs electes a
la legislació vigent bàsica-

ment per tres motius: -
Increment d'una o dos
hores de cotització depe-
nent del regidor, la regula-
rització de la cotització, i
la cotització de l'atur.
CiU ha contestat que l'e-

quip de govern intenta
confondre la ciutadania
mesclant les retribucions
dels regidors amb la parti-
da pressupostària. 
I es convida a
què els regidors del

govern ensenyin la seva
corresponent nòmina de
l'actual mes de febrer
(que inclou l'increment) i la
nòmina del mes de desem-
bre (que encara no incloïa
l'increment).

Els membres de l'equip
de govern, ERC i PSC,
han anunciat que estu-
diaran la possibilitat
d'emprendre accions
legals contra el grup
municipal de CiU i els
acusen de "mala fe".

Cedida

L'Ajuntament de l'Aldea ha
volgut mostrar el seu
rebuig a l'acció de la
Subdelegació del Govern
que ha comportat la inter-
posició d'un recurs con-
tenciós administratiu en
contra de l'aprovació de la
moció de declaració de

l'Aldea: territori català, lliu-
re i sobirà. Des del consis-
tori aldeà s’ha valorat
negativament aquest tipus
d'accions perquè «intenten
tapar la veu del poble
expressada en un òrgan
de representació de la
sobirania popular, com és

el plenari de l'Ajuntament
de l'Aldea i al mateix
temps volen influir amb la
expressa voluntat del
poble català a l'hora de
voler dur a terme el dret
fonamental a decidir quin
és el futur.» Amb absoluta
fermesa el consistori té

clar que hi ha moltes
altres qüestions en les
quals es podrien destinar
els esforços i recursos

que ara s'utilitzen per
aquest intent «de fer callar
la voluntat de la ciutada-
nia».

L’Ajuntament de l’Aldea mostra el
rebuig a l’actuació de la 
Subdelegació del Govern

Des del consistori es valora negativament aquest tipus d’accions

El consistori Sant Jaume
d'Enveja (Montsià) ha
denunciat la falta d'acord
entre els governs català i
espanyol per gestionar la
nova depuradora del muni-
cipi, un equipament cons-
truït fa més d'un any i que
encara no s'ha posat en
funcionament. L'alcalde,
Joan Castor Gonell, ha
explicat que, malgrat pagar
un cànon des del 2005 per
la construcció de la infraes-
tructura, han hagut de
seguir abocant les aigües
no depurades al riu. Ara la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre exigeix una pena-
lització. Des de
l'Ajuntament es calcula que
la multa podria arribar als
20.000 euros l'any aproxi-
madament, que se sumen
al cost de sanejament.

«Falta de gestió
de la

depuradora»

Els comitès d'empresa dels
centres sanitaris que ges-
tiona el grup Sagessa por-
taran als tribunals l'amplia-
ció de la jornada laboral
imposada per la direcció
que, asseguren, no els
correspondria legalment.
Representants sindicals
dels hospitals de Móra
d'Ebre, Reus, Jesús
(Tortosa), Amposta així
com l'atenció primària han
donat suport durant aquest
dimecres a una segona tan-
cada de dotze hores que ha
tingut lloc al centre de la
capital de la Ribera d'Ebre
per denunciar aquesta
situació. Recorden, cada
lloc de treball directe que
se suprimeixi pot suposar
la pèrdua dels 4,5 d'indirec-
tes que genera.

Suport a la
tancada de 

Móra d’Ebre

L’equip de Govern de Deltebre replica CiU 
sobre la pujada de sous dels regidors

S’estudia la possibilitat d’empendre accions legals contra el grup convergent

ACTUALITAT
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Es tracta d'uns comptes
que prioritzen l'atenció a
les persones i també la
creació d'ocupació. En
aquest sentit, durant el ple
es van ratificar diferents
convenis amb el Consell
Comarcal del Montsià, que
contemplen diverses
mesures d'orientació labo-
ral així com cursos per a
aturats, i es va aprovar el
reglament del mercadet
d'intercanvi o de segona
mà impulsat per la regido-
ria d'Acció Social. 
Entre altres, en el marc
Activa't del Consell
Comarcal del Montsià es

realitzarà un curs per a
aturats per poder obtenir
el permís de conduir C1.
Un altre dels convenis per-
metrà que un dia a la set-
mana una orientadora
laboral visiti l'ajuntament
per tal d'ajudar a les per-
sones en situació d'atur a
cercar feina. També s'ha
destinat una partida a con-
venis de col·laboració
social.
L'alcalde, Joan Castor
Gonell, ha volgut destacar
l'aposta del govern per
polítiques que generin
llocs de treball en un
moment que des dels
municipis cal estar al cos-
tat dels que més ho neces-
siten. Un altre aspecte que
considera molt important
és que els comptes com-
pleixen amb el pla d'ajust i
que l'Ajuntament està al
corrent de pagament a
proveïdors a data 31 de

desembre, amb la con-
fiança que enguany es
pugui pagar entre els 30 i
45 dies. 
“Això sí, restem a la espe-
ra que la Generalitat faci
efectiu el pagament d'al-
guns deutes que té con-
trets amb l'ajuntament i
que ascendeixen a uns
200.000 euros”.
El pressupost, a més,
també preveu la finalitza-
ció de les obres del pave-
lló poliesportiu i del teatre. 
Durant el ple també es va
aprovar per unanimitat la
moció per uns serveis
ferroviaris dignes, així
com la moció sobre la
declaració de sobirania i
pel dret a decidir del
Parlament de Catalunya. 
Finalment, l'alcalde, Joan
Castor Gonell, ha anunciat
que en breu es posarà en
funcionament la biblioteca
municipal. 

El ple de l'Ajuntament
de Sant Jaume
d'Enveja va aprovar
dilluns passat la pro-
posta de pressupostos
del govern socialista
per a l'exercici 2013. 

L’alcalde del municipi, Joan Castor Gonell.

Cedida

Aquest dimarts 12 de
febrer es va dur a terme la
presentació en roda de
premsa de les 9es
Jornades Gastronòmiques
de la Galera.
Aquestes donaràn el tret
de sortida el proper dia 22

de febrer fins al dia 17 de
març. Durant aquests dies
es podra degustar en
diversos restaurants de la
població menús gastronò-
mics a preus de 30Û o 35
Euros, en el plat estrella
serà la galera. Paral·lela-

ment, l'Estació Nàutica
oferirà descomptes en les
diferents activitats que els
clients dels restaurants
que participen en les jor-
nades gastronòmiques
escullin per conèixer i gau-
dir de l'entorn.

Sant Carles de la Ràpita presenta 
les 9es. Jornades Gastronòmiques 

de la Galera
Del 22 de febrer fins al 17 de març

El primer secretari del
PSC, Pere Navarro, va
reunir-se divendres pas-
sat amb diversos empre-
saris de la Sénia. Navarro
va mostrar la seva preo-
cupació perquè “les
empreses de la indústria
del moble estan tenint
moltes dificultats com a
conseqüència de la caigu-
da de l'activitat del sector
de la construcció, però
també per la davallada
d'ingressos de moltes
famílies”. Per tot això, el
líder socialista va dema-
nar que “es posi en marxa
un pla de dinamització
econòmica que doni opor-
tunitats a totes aquelles
persones que han quedat
a l'atur o corren el risc de
quedar-hi”.

Pere Navarro
demana un pla
per a la Sènia

El IV Fòrum Turístic de la
Ràpita Evolució intencio-
nal del Turisme: la volun-
tat d'una destinació
“Optimista” que es cele-
brarà el proper dia 25 de
febrer a la sala d'actes de
la llotja de pescadors de
Sant Carles de la Ràpita
es present a blogtrip.es.
El Fòrum Turístic de La
Ràpita és una trobada
professional per debatre i
compartir un model turís-
tic amb nous escenaris a
través de la comprensió
del Canvi de Paradigma
Actual. Un Fòrum per
explorar-nos, dinamitzar-
nos i per reinventar-nos
cap un turisme amb iden-
titat, singularitat i autenti-
citat. 

Fòrum turístic 
a Sant Carles 
de la Ràpita

El ple de Sant Jaume d’Enveja aprova un pressupost que
prioritza l’atenció a les persones 

I la creació d’ocupació

ACTUALITAT
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Després de les manifesta-
cions, el president de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra Republicana,
Gervasi Aspa, ha qualificat
de 'penosa i erràtica' la
posició de Bel. Segons
Aspa, Ferran Bel confirma
una vegada més que 'la
CiU de les Terres de l'Ebre
és la menys catalanista i
més de dretana de tot el
país'. Aspa ha recordat que
els pactes de govern entre
CiU i PP a les institucions
de les Terres de l'Ebre 'fins
ara, només han servit per

donar una normalitat i
sobrerepresentativitat insti-
tucional al PP que no té, i
també per aplicar políti-
ques de dretes'.
Per tant, per a Aspa, la
posició de Bel és coherent
en tant que 'ell avui repre-
senta i lidera la dreta més
conservadora i espanyolis-
ta de Tortosa'. Aspa s'ha
mostrat 'decebut' perquè
'resulta que aquell que
havia de liderar CiU de les
Terres de l'Ebre cap a posi-
cions de més sobirania i
sensibilitat social és aquell
que defensa una posició
més espanyolista i conser-
vadora'. Ferran Bel, de la
seva banda, ha lamentat el
to i el contingut de les
declaracions formulades
per Gervasi Aspa, i les ha
qualificat d'"exercici d'into-
lerància" i "poc democràti-
ques". Sobre les opinions
d'Aspa en relació als
acords entre CiU i PP en
algunes institucions del
territori, especialment al
Consell Comarcal del Baix

Ebre, Ferran Bel ha explici-
tat que "qui hauria d'estar
més callat sobre aquest
tema és precisament el
senyor Aspa, ja que tant ell
com altres dirigents d'ERC
coneixen perfectament qui-
nes són les maniobres que
van fer abans de la consti-

tució del Consell Comarcal,
en què van intentar un
pacte entre ERC, PSC i PP
amb l'objectiu de deixar
fora CiU, malgrat que
aquesta força havia estat
governant amb ERC durant
l'anterior mandat". 
En relació als qualificatius

de tenir una "posició peno-
sa i erràtica", Ferran Bel
afirma que "cal pensar que
el senyor Aspa devia estar
mirant-se a l'espill, tot i que
aquest és el seu problema
i el de la formació política
que té l'honor de represen-
tar”.

L'alcalde de Tortosa i
senador per CiU,
Ferran Bel, aposta per
mantenir els pactes
amb el PP en diverses
institucions catalanes
fins esgotar el mandat.
Així es va expressar
durant una entrevista a
Catalunya Informació.

Els pactes entre CiU i PP han portat polèmica
Cedida

Demanar dia i hora de visi-
ta amb el metge de família,
consultar la cartera de ser-
veis d'un centre de salut i
de l'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta (HTVC) o
conèixer quins són els pro-
grames comunitaris de

salut del centre d'atenció
primària més proper són
algunes de les gestions
que facilita el nou lloc web
de la Gerència Territorial de
l'Institut Català de la Salut
(ICS) a les Terres de l'Ebre i
que ja es troba disponible a

Internet a partir d’aquesta
setmana. A l'adreça
www.icsebre.cat els usua-
ris de l'HTVC i de la xarxa
de l'atenció primària a les
quatre comarques de
l'Ebre ja poden informar-se
i realitzar algunes gestions

en línia. L'HTVC i l'Atenció
Primària de l'ICS Terres de
l'Ebre donen servei als ciu-
tadans a través del mateix
centre hospitalari de
referència en el territori i
d'11 equips d'atenció
primària, amb una població
de gairebé 192.000 perso-
nes repartides en 59 muni-
cipis. Per aquest motiu, el
nou web incorpora un cer-
cador amb l'objectiu de
facilitar al màxim la cerca
d'un determinat centre de
salut o d'una determinada
àrea assistencial hospitalà-

ria i dels seus correspo-
nents equips professionals.
El web, elaborat per profes-
sionals de l'ICS a les Terres
de l'Ebre, inclou notícies
relacionades amb la institu-
ció, una agenda d'activitats
adreçades al públic en
general i als professionals
de la salut, informació útil
per als ciutadans i enllaços
d'interès amb serveis i
campanyes del
Departament de Salut,
l'Institut Català de la Salut i
altres organitzacions
sanitàries.

L’ICS estrena web a les Terres de l’Ebre
amb la informació de l’Atenció Primària i

l’Hospital de Tortosa
El nou lloc a internet és www.icsebre.cat

Tots els projectes eòlics
a Catalunya estan con-
gelats a causa de les
greus dificultats per
obtenir finançament
bancari i per la política
de retallada sistemàtica
aplicada pel Govern de
l'Estat sobre el sector
de les energies renova-
bles.  A hores d'ara,
només hi ha un parc
eòlic en construcció al
país, a la comarca llei-
datana de les
Garrigues. Entrarà en
funcionament en breu,
a partir de llavors  s'a-
cumularan mesos o fins
i tot anys per notificar la
construcció de noves
centrals.

Projectes eòlics
congelats a tot

Catalunya

«Baralla dialectal» entre Ferran Bel i Gervasi Aspa,
en parlar de pactes

Polèmica sobre el fet de mantenir els acords amb el PP

ACTUALITAT

L'entitat Igualdad Animal ha
denunciat públicament la
situació de "clara desaten-
ció veterinària" que esta-
rien patint els micos de la
granja de Camarles.
Segons han assegurat,
basant-se en imatges pre-
ses al mateix centre,
alguns dels animals pati-
rien malalties com la sarna
o es trobarien afectats de
virus com l'herpes que no
s'estarien tractant.
Aquests documents també
revelarien, segons assegu-
ren, els "trastorns psicolò-
gics" produïts per l'estrès
de la captivitat. Fonts de
l'empresa propietària de
les instal·lacions,
Camarney SL, han negat a
Ràdio Ebre Cadena Ser les
acusacions.

Denúncia pública 
a la granja de micos

de Camarles
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Aquest pla proposarà les
diferents actuacions que
cal dur a terme per tal de
millorar les connexions
viàries i ferroviàries a la
zona, com millores en els
horaris, la freqüència i la
qualitat del servei de
transport públic. Font,
acompanyat del director
general de Transports i
Mobilitat, Pere Padrosa,
ha explicat que la meto-
dologia dels treballs que

comencen comportarà la
realització d'una diagnosi
de la situació actual a
partir de les dades de
mobilitat de les Terres de
l'Ebre i l'estructura de l'o-
ferta actual de serveis.
També es farà un treball
de camp, amb diverses
enquestes als ajunta-
ments, als usuaris i als
agents socials i econò-
mics de les Terres de
l'Ebre per conèixer les
demandes reals exis-
tents i a partir d'aques-
tes concretar les propos-
tes de millora dels ser-
veis, tant per carretera
com ferroviaris. L'estudi,
elaborat amb mitjans tèc-
nics propis de la Direcció
General de Transports i
Mobilitat, es realitzarà
durant els pròxims
mesos. La previsió és
que les conclusions es
puguin presentar la pròxi-
ma tardor de manera que
algunes de les mesures
s'executin ja durant el
2013 i el 2014, en funció
de les disponibilitats

pressupostàries exis-
tents. En línies generals,
el pla marca aquest
objectius: Que tots els
municipis tinguin un ser-
vei de transport públic
adequat a la seva deman-
da real, que tots els

municipis tinguin accés
mitjançant transport
públic als seus CAP o a
l'Hospital comarcal de
referència, millorar de
forma global la connexió
dels municipis amb les
seves capitals comarcals

i altres municipis de
referència de la mateixa
comarca o de comar-
ques veïnes o la creació
de nous serveis on la
demanda ho justifiqui
especialment, entre d’al-
tres.

Territori i Mobilitat presenta l’inici de l’estudi del
Pla de Millora del Transport Públic a TE

El secretari de
Territori i Mobilitat,
Ricard Font, ha fet
públic l'inici dels tre-
balls del Pla de millora
del transport públic a
les Terres de l'Ebre, tal
i com ja va avançar fa
unes setmanes el con-
seller de Territori i
Sostenbilitat, Santi
Vila, en la primera visi-
ta al territori. 

Proposa diferents actuacions per millorar les connexions viàries i ferroviàries de la zona

També es farà un treball de camp i diferents enquestes al territori per veure les necessitats

REDACCIÓ

Càritas Tortosa, amb
350 socis, és una de les
ONG més arrelades a la
ciutat, juntament amb
Creu Roja. Les dificultats
que actualment passen
moltes famílies junt amb
les diferents accions
que ha impulsat Càritas
darrerament, han des-
pertat l'esperit solidari
de molta gent que ha
acabat dedicant una
part del seu temps a fer
de voluntaris de l'entitat.
Més de 200 persones
van participar en la reco-
llida de 40.000 quilos
d'aliments en la diada
del Gran Recapte. Una
cadena humana, amb
més de mil participants,
un sopar i un concert
solidaris, van acabar
recaptant més de 5.000

euros. El menjador
social Mossèn Sol, el
projecte més emblemà-
tic de Càritas, ha ampliat
dies i nombre de comen-
sals, de manera que ara
es reparteixen dos-cents
menus a la setmana,
amb un nombrós equip
de voluntaris que fins i
tot té llista d'espera.
L'Ajuntament de Tortosa
ha renovat els convenis
amb Càritas
Interparroquial per al
manteniment del servei
de menjador social i
amb la Fundació Casa
d'Acollida, per garantir
la prestació del suport
als més desafavorits. El
nou director de Càritas
Tortosa, Joan Zaragoza,
ha fet balanç aquest
dimarts de l'activitat de

l'entitat durant 2012 i ha
avançat alguna de les ini-
ciatives que volen posar
en marxa aquest any.
L'han acompanyat l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel, i la tinent d'alcalde
de l'àrea de Serveis a
les Persones, Ana
Algueró. L'Ajuntament
de Tortosa destina
aquest 2013 un total de
17.000 euros al mante-
niment del menjador
social i 27.000 euros a
la casa d'acollida,
aquesta última gestiona-
da per la Fundació Casa
d'Acollida. Aquest any
s'ha destinat un 10 per
cent més en els dos
casos. L'alcalde ha vol-
gut destacar que
aquests recursos aca-
ben multiplicant-se per 4

o per 5 gràcies al treball
de voluntaris i col·labo-
radors. Càritas Tortosa
estima que actualment
hi ha unes 700 famílies
que regularment reque-
reixen els serveis de
l'ONG. Uns serveis que
reben d'acord amb l'in-

forme preceptiu de l'as-
sistent social, que fa una
valoració individualitza-
da de cada cas. Una de
les prioritats en l'atenció
són els infants, a qui es
presta ajuda en matèria
de menjar, medicaments
i material escolar. 

L’Ajuntament de Tortosa renova amb Càritas,
ONG que gestiona el Menjador Social

I les ajudes als més necessitats

La Direcció General de
Protecció Civil ha actua-
litzat el pla d'actuació
del Pla Procicat per epi-
sodis de contaminació
del riu Ebre aigües avall
de l'embassament de
Flix després dels estu-
dis hidrogeològics de
detall sobre l'origen
dels aqüífers que servei-
xen l'aigua de boca als
municipis de la zona,
que determinen que
s'ha reduït a la meitat
els municipis que neces-
sitarien aigua de boca a
través de cisternes en
cas de contaminació
accidental mentre duren
les obres de saneja-
ment dels llots. D'altra
banda, Protecció Civil a
homologat 31 nous
plans locals de
Protecció Civil i s'ha
actualitzat el Neucat,
amb la incorporació
d'un pla de sector per a
la Catalunya Central.

Activat el Pla
Procicat per

contaminació

El secretari de Territori i
Mobilitat, Ricard Font,
ha presentat l'estudi de
traçat per elaborar el
projecte d'ampliació de
la via verda de la Terra
Alta i del Baix Ebre, que
actualment arriba fins a
Tortosa i que es con-
nectarà amb Sant
Carles de la Ràpita,
aprofitant els carrils bici
existents i les infraes-
tructures ferroviàries
que han quedat en
desús. Aquesta actua-
ció significarà ampliar la
via ciclista existent a les
Terres de l'Ebre fins arri-
bar als 77 km i fer tot
un recorregut des de
l'interior fins al mar.
El nou tram de via verda
suma 28 quilòmetres i
es divideix en tres pro-
jectes: Tortosa-Vinallop,
Vinallop-Amposta i
Amposta-Sant Carles de
la Ràpita. 

Nous KM de
Via Verda

ACTUALITAT
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Un repàs artístic a base de fandangos, habaneres, boleros i, sobretot, jotes

Classes obertes d’adults

L’any passat, el consistori
de la Ràpita, va instaurar el
Concurs de Periodisme
Lluís Millan, destinat a
estudiants universitaris del
municipi. Enguany, en la
seva segona edició, s'ha
decidit ampliar les bases
del concurs a l'àmbit de les
Terres de l'Ebre, perquè
qualsevol persona del
territori pugui participar-hi
sempre i quan no superi els
30 anys d'edat. Els
participants hauran
d'escollir un tema local
que, en forma d'article o
reportatge, parli de la ciutat
de la Ràpita des de
qualsevol punt de vista:
històric, econòmic, social,

cultural… L'extensió dels
treballs ha de tenir un
mínim de 3 pàgines i un
màxims 6, i el termini per
presentar-los finalitza el
proper 30 de juny. Els
premis sumen un total de
1.000 euros i consisteixen
en un primer premi de 600
euros i un segon premi, de
400 euros. Lluís Millán va
ser un dels fundadors de la
Revista Ràpita fa cinquanta
anys en plena època
franquista. A revista Ràpita
va dedicar una gran part
del seu legat, com a
cronista local, amb
innumerables articles que
tenen com a denominador
comú, la mar. 

La Ràpita amplia el concurs de periodisme

El dijous de la setmana que
ve, 21 de febrer, tindran lloc
els actes del Dia
Internacional de la Llengua
Materna a Tortosa, organit-
zats per la Biblioteca
Marcel·lí Domingo, Amigues i
Amics de la Unesco de
Tortosa, Òmnium Cultural de
les Terres de l'Ebre i el
Centre de Normalització
Lingüística de les Terres de
l'Ebre (CNLTE). Durant tot el

dia hi haurà una exposició de
paraules que estimem a la
Biblioteca Marcel·lí Domingo,
també hi haurà un taller d'à-
rab, a càrrec de dos profes-
sors d'àrab, i l'acte institucio-
nal, a les 18.45 h, amb la
lectura d'un poema de
Salvador Espriu a càrrec d'a-
lumnes del CNLTE i mem-
bres dels clubs de lectura en
francès i anglès a la
Biblioteca Marcel·lí Domingo.

Dia de Llengua Materna

El concert, ple de
fandangos, habaneres,
boleros i, sobretot, jotes,
va servir als seus
seguidors per repassar
amb el públic de
Barcelona la trajectòria
artística del grup en
aquests vint anys i per
presentar algunes de les
noves cançons del CD
commemoratiu d'aquesta
efemèride i que sortirà a
la venda entre el mesos
de març i abril. Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, 'els Quicos',
han fet aquest dissabte
del Centre Artístic
Tradicionàrius, al barri de
Gràcia de Barcelona, un
aparador del folklore i la
música de les Terres de
l'Ebre. Jotes, fandangos,
boleros, havaneres,
marineries, romanços i
cants de treball, han
omplert les gairebé dues
hores de concert davant
un públic entregat i
participatiu. En una plaça
fidel com és el Centre
Artesà Tradicionàrius, que

ha tornat a registrar un
ple absolut, els tortosins
han fet un extens repàs
dels seus vint anys de
carrera musical, alhora
que han tocat alguns dels
temes del doble CD que
han editat per celebrar el
20è aniversari de la

banda i que estarà al
mercat entre els mesos
de març i abril. El
concert, emmarcat en el
Tradicionàrius, Festival
Folk Internacional de
Barcelona, és un més
dels que els tortosins
tenen previstos aquest

2013 per celebrar el seu
20è aniversari. Dues
dècades que els han
servit per publicar onze
treballs discogràfics,
recuperar i difondre la
cultura popular, i per
reivindicar l'orgull de ser
de les Terres de l'Ebre. 

Els Quicos celebren 20 anys 
dalt de l’escenari

Aquest passat
diumenge, 10 de febrer,
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries, van
escollir el Centre Artesà
Tradicionàrius de
Barcelona, per celebrar
els seus vint anys de
carrera musical.

Un moment de l’actuació dels Quicos.

cedida

ACTUALITAT

REDACCIO

Diferents gèneres
teatrals s'han donat cita
a les classes obertes
d'adults a l'Escola
Municipal de Teatre.
Aproximadament 800
espectadors han gaudit
de les representacions a
l'escenari del Teatre
Auditori Felip Pedrell
L'Escola Municipal de
Teatre de Tortosa ha
portat a terme, durant
els passats dies 1, 2, 3 i
9 de febrer, les classes
obertes d'adults que han
realitzat alumnes tant
d'interpretació (1rr, 2n i
3r), com de teatre
musical (1r, 2n i 3r), i que
han congregat uns 800
espectadors a les

diferents representacions
al Pedrell, espai que és la
seu, així mateix, de
l'Escola Municipal de
Teatre de Tortosa. 
El repertori triat ha inclòs
obres de gèneres
teatrals molt variats, que
han anat des d'un
espectacle de monòlegs
amb textos d'autors com
Chéjov, Pirandello, Fo o
Belbel, fins a teatre
contemporani amb l'obra
"El Gat Negre", de Lluïssa
Cunillé, consagrada
autora que va ser
guardonada i reconeguda
amb el Premi Nacional de
Literatura Dramàtica
2010 del Ministeri de
Cultura. 

El C.C. de la Terra Alta ha editat, amb el suport de la
Diputació, un nou fullet de promoció turística de la
comarca relacionat amb els punts d'observació i
interpretació  geològica que en un futur poden formar
part del Projecte de creació d'un geoparc.

Actualitat

Avui divendres 15 de
febrer tindrà lloc la inau-
guració de la primera
exposició de l'any de la
SEM Ramon Calvo. Es
tracta d'una mostra de
fotografies de
l'Associació Tárraco
Fotografia titulada "Festes
i Tradicions" que es podrà
visitar fins al dia 3 de
març. L'exposició mostra
diferents actes festius i

tradicionals de la provín-
cia de Tarragona capta-
des per l'objectiu de dife-
rents fotògrafs de l'asso-
ciació. Amb aquesta mos-
tra comença un cicle d'ex-
posicions mensuals sobre
diferents àmbits: pintura,
fotografia, escultura...,
amb la finalitat de promo-
cionar la creació artística
tant a nivell local com
d'artistes de fora.

SEM Ramon Calvo

Aquest any, dijous dia 14 i
no divendres, serà la Rua
Infantil que protagonitzaran
els alumnes de la Llar
d'Infants i l'Escola Sant
Jordi, a l’Ametlla. Dijous a
les 7 hores, i fora de
l'horari escolar. Pel que fa a
les rues sèniors, dissabte
dia 16 a partir de les
17'30h de la tarda arribarà
el Rei Carnestoltes a
l'Ajuntament i després del
seu discurs, tindrà lloc la
rua que finalitzarà a la
Plaça Nova. Per la nit, la
Rua de comparses i
carrosses tindrà la seva
concentració al
poliesportiu on tindrà lloc la
desfilada de disfresses el

ball de Carnaval i nit de
festa amb Imagina Ràdio.
Diumenge dia 17 a les 5 de
la tarda hi haurà
concentració davant de
l'ajuntament i rua fins al
poliesportiu on es farà
desfilada de disfresses
infantils i l'entrega de
premis a comparses i
carrosses. Aquest any la
regidoria de festes ha
previst més de 1.000 Û en
premis. Els interessats en
participar a les rues de
Carnestoltes, poden
passar a apuntar-se fins al
15 de 10 del matí a 2 de la
tarda per l'oficina de la
Regidoria de Festes del
segon pis de l'Ajuntament.

L'Ametlla de Mar viu aquest cap de
setmana el seu Carnestoltes 

Aquest any la rua infantil dels centres escolars va ser ahir dijous
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

I va acabar en nou perquè Mi-
guel, amb els canvis exhaurits,
va lesionar-se. El partit encara
estava 1-1 i quedava el seu da-
rrer tram per disputar-se. El Vilas-
sar, en una segona meitat ober-
ta, i en la que les millors
arribades van ser rapitenques,
com es va poder comprovar en

el reportatge que dilluns va eme-
tre Canal TE, va decidir amb el 2-
1, a darrera hora, quan els rapi-
tencs van estar descoordinats en
defensa i és que van haver de re-
composar-se amb la lesió del
central Miguel Pérez. 
Munta, posteriorment, fou expul-
sat i per això la Rapitenca va aca-
bar amb nou sobre el camp. A la
primera meitat, els mares-
mencs van avançar-se amb una
acció de pilleria d’Uri que l’àrbi-
tre va considerar que fou penal.
Era una pilota dividida entre el
porter Raül i el davanter local,
que va posar la resta. Acte se-
guit a l’1-0, la resposta rapiten-
ca, amb qualitat, va ser imme-
diata. La defensa del Vilassar
va avançar-se i passada excep-
cional a l’espai que Javi Ramos,

amb un xic de fortuna amb el
rebot, va aprofitar per empatar.
Va ser una llàstima perquè la
Rapitenca mereixia més. Però
no està tenint sort amb diver-
ses decisions arbitrals en ac-
cions puntuals que, en vàries
jornades, han pogut ser deter-
minants. El problema són les
conseqüències. Javi Ramos i
Julio van veure la cinquena tar-

geta. Munta fou expulsat. Mi-
guel té un trencament de 4 cen-
timetres a l’abductor i Felipe
està a Colòmbia per temes per-
sonals. El camerunès Michael
debutarà. S’haurà d’apel.lar a
l’orgull. A l’orgull rapitenc. 
D’altra banda, informar que Al-
bert Bel és el nou entrenador
del juvenil una vegada es va de-
cidir que no continués Parra. 

El partit de l’orgull

La Rapitenca va perdre
dissabte passat al camp
del Vilassar (2-1) en un
partit marcat per l’actua-
ció arbitral. Ja d’entrada
no va agradar la designa-
ció del col.legiat. I això va
poder crear una suscepti-
bilitat que després es va
confirmar. Teixidó, tècnic
rapitenc, en acabar el
partit, declarava que
“amb un altre arbitratge,
penso que la victòria ha-
gués hagut de ser nos-
tra”. La Rapitenca, que
va perdonar a la represa,
va acabar amb 9.

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca rebrà diumenge el Rubí (12 h) amb cinc baixes, entre lesions i sancions

M.V.

La Rapitenca va perdre dissabte passat a Vilassar.

Fa uns catorze anys, esta-
va transmitint un partit per a la
televisió ebrenca, al camp de
l’Horta, no de Sant Joan, al Fe-
liu i Codina, quan van haver
uns aldarull davant d’on esta-
va jo, a la tribuna. Un aficionat
local es va començar a posar
amb nosaltres (Oscar Mese-
gué m’ajudava en els comen-
taris) i no va parar. ‘Quinta Re-
gión, de tal...’. ‘Quinta Región,
de qual...’. La veritat és que
l’ambient estava un xic escal-
fat però dins del que es pot
considerar normal en un
camp, en un partit que era
tens. Aquell senyor que ens in-
crepava era un jubilat, acom-
panyat per un altre. La veritat
és que va arribar un moment
que vaig deixar el micro i vaig
intentar parlar amb ell. Jo no-
més li vaig dir que no tenia res
en contra de l’Horta i que ho
estava intentant fer el millor
que sabia. Però que per molt
que jo ho intentés fer el millor
que podia, ell mai m’enten-
dria. Mai, si no volia, ho veuria
com jo. I que qualsevol cosa
que jo digués, amb l’actitud
que tenia, estaria en desa-
cord. I que així no podíem arri-

bar a enlloc. 
El cert és que públic de la

tribuna del Feliu i Codina va ve-
nir fins allí i va dir-los-hi als dos
senyors jubilats que ens dei-
xessin estar i que jo no havia
dit res malament i que estava
fent la meva feina.

Bé, no acabo de descobrir
res. Però aquesta susceptibili-
tat existeix en la societat en
general. Des de sempre. I
quan s’aplica al futbol o a la
política la possibilitat d’entesa
és complicada.

Jo detecto cada setmana,
a través dels programes, que
hi ha persones que només
sentir-me ja es pensen que es-
tic en contra del seu equip.
Per molt que ho digui d’una
manera o d’una altra. 

Jo entenc que això passi
quan s’escolta a Siro López o
a Tomàs Roncero, de Punto
Pelota. Però no sempre. Ac-
cepto que entra dins dels
paràmetres de la meua feina i
que ha d’estar assumit. Però
si no fóssim tan susceptibles,
podrien haver-hi menys confu-
sions. També cal dir que no
tothom és igual. I que hi ha
gent que no ho és tant. 

Susceptibilitat

L’opinió de Michel

Julio, Javi Ramos i
Munta, sancionats,
Miguel, per lesió, i

Felipe.

Baixes

El líder Ascó visita el Tecnofutbol

L’Amposta rep el Vista Alegre
PRIMERA CATALANA

El líder Ascó visita el Tecnofut-
bol, diumenge a les 12 hores.
L’objectiu dels asconencs és re-
fer-se de l’ensopegada contra el
Torredembarra i mantenir o am-
pliar distàncies respecte el Sant-
feliuenc que el dia abans visita el
Morell.

L’Amposta, per la seua part,
rebrà el Vista Alegre, diumenge
a les 17 hores. Es el partit de la
il.lusió, segon seguit a casa.

Nacho Pérez, el tècnic, deia
que “tinc una debilitat per aquest
equip, el Vista Alegre, em sem-
bla excepcional. Potser no està
competint en els marges que es
podia esperar, per la qualitat

dels seus jugadors i és possible
que li estigui pesant la situació
viscuda la temporada passada,
en la qual es va quedar fora de
l’ascens per el gol average, però
penso que és un rival molt com-
plicat, amb possibilitats”.

Nacho afegia que “som cons-
cients que serà un partit difícil.
Però tenim la confiança i la segu-
retat en nosaltres mateixos, ja
que, fins ara, hem sabut compe-
tir, hem sabut sofrir i hem sabut
tirar endavant moltes situacions.
No podem pensar en res que no
sigue en continuar per aquest
camí, i a poder ser esforçar-nos
una mica més per poder arribar
el més aviat possible a l’objectiu
dels 43-45 punts que ens poden
consolidar a la categoria. A par-
tir d’aquí, podriem somiar i treba-
llar per buscar nous reptes que,
de moment, no ens pertoquen”.
Uliaque, per unes molèsties, és
l’únic dubte. La resta està dispo-
nible. 

Delegats de la FCF a les Terres de l’Ebre

Del Pino i Solé, a Canal TE
ACTUALITAT

Joaquim Del Pino, delegat de
la FCF a l’Ebre, i Ximo Solé, de-
legat del comitè tècnic d’àrbi-
tres, van estar dilluns a Canal
TE en una entrevista informati-
vament molt valuosa perquè es
traslladen queixes dels equips
que els dos delegats aclarei-
xen. 

La poden veure avui diven-

dres, a Canal TE, a les 14.40 h.
i també poden seguir-la a: vi-
meo.com/channels/meses-
ports (programa dilluns). 

Així mateix, es va comunicar
que el dia 22 hi haurà una troba-
da d’àrbitres amb un sopar en
el que es farà un reconeixement
a la trajectòria de Manolo Paez
i Joan Fatsini. 

L’Amposta jugarà a les
17 hores del diumenge

mentre que el líder
Ascó ho farà a les 12,

també diumenge.

17 hores

Joaquim Del Pino. Ximo Solé. 
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Golejadors ebrencs, Temporada 2012/13
PICHICHIS

icompeticion

Javi Ramos, juntament amb Callarisa, màxim golejador de la Rapitenca. 
Manel Tomàs, pichichi del Sant Jaume. 

J. Ferreres, pichichi de la
Segona catalana.

J. Mohedano, pichichi de la
Tercera catalana.

JORDI GIL/ PF - DEP. COMUNICACIÓ JE FLIX

J. Ferreres (J. i Maria) 1 4
Aleix (Roquetenc) 1 3
Ivan Gonzalez (Alcanar) 1 2
El Kaaichi (Roda) 11
Nico (J. i Maria) 1 0
Luis Garcia (Catllar) 1 0
Adrià Valsells (Alcanar) 9
Angel (Tortosa) 9
Eugeni (Catalònia) 8
Alejandro (Camp Clar) 8
Gumiel (Gandesa) 7
Manel (Alcanar) 7
Samu (Camp Clar) 7
Roger (Gandesa) 7
Agus (la Cava) 7
Samu (Cambrils) 7
Marc Baiges (R. Bítem) 7
Jaime (la Cava) 7
Toni (Vilaseca) 7
Ruibal (la Cava) 7
Brigi (l’Ampolla) 7
Dani de Cal (J. i Maria) 6
Joel Crespo (Tortosa) 6
Ximeno (Alcanar) 6
Dilla (Gandesa) 6
Alex Accensi (Tortosa) 6
Ivan Abat (l’Ampolla) 5
David (SP i SP ) 5
Xavi Molas (Alcanar) 5
S. Ruiz (R. Bítem) 5
Talibi (Cunit) 5
Roldan (Cambrils) 5
J. Asin (R. Bítem) 5
Pardo (la Cava) 4
Marc Prades (Roquetenc) 4
Jacob (Calafell) 4
Daniel (Cambrils) 4
German (Cunit) 4
Diego López (Calafell) 4
Chillon (Vilaseca) 4

Segona Catalana

Carlos (Olot) 18
Enric (Cornellà)      13
Revert (Palamós) 12
Javi Sanchez (Rubí) 12
Elhadi (Júpiter) 10
Oscar Muñoz (Europa) 9
Baruc (Manlleu) 9
Babi (Rubí) 8
Boris (Cornellà) 8
De Mesa (Balaguer) 8
Jordi (Santboià) 8
Puerto (Cornellà) 7 
Javi Ramos (Rapitenca) 6
Callarisa (Rapitenca) 6 

Joni (Igualada) 11
J. Manel Marin (Tàrrega) 10
Adrià (Ascó) 10
Avellaneda (Santfeliuenc) 10
Roger (Martinenc) 8
Raul Cortezon (Martinenc) 8
Ermengol (Ascó) 8
Isma Rojas (Ascó) 8
Joel Martinez (Martinenc) 7
Alberto Edjogo (Vista Alegre) 7
Marc Franco (Sants) 7
Arevalo (Igualada) 7
Gustavo (Amposta) 6

Tercera divisió

Primera catalana

Fidel (Corbera) 29
Alejandro (Batea) 20
Enrique Cornejo (Corbera) 18
Toni Barberà (Roquetenc) 14
Romica (Muntells) 11
Cristian (Bot) 11
X. Gilabert (Godall) 10
Marc Fibla (la Galera) 10
Dani Pitarque (J. i Maria) 10
Angel (Alcanar ) 9
Sisco Faiges (R. Bítem) 9
Jaume Altès (Tivissa) 8
Martí (Xerta) 8
Joan Font (Ginestar) 8
Adrià Sunyer (Batea) 7
Pablo (Godall) 7
Ignasi (Benissanet) 7
Raul (Arnes) 7
Lluís Zaragoza (R. Bítem) 7
Davi (Benissanet) 6
Brusca (Corbera) 6
Moreno (Roquetenc) 6
Joan Torta (R. Bítem) 6
Víctor (Catalònia) 6
Eladi (Arnes) 6
Pau Sancho (Alcanar) 6
Jordi Montserrat (R. Bítem)   6
Toni Barberà (Catalònia)       6
Ivan Bladé (Benissanet)        6
Oriol (Alcanar) 5

Quarta Catalana grup 20

Primera Catalana

Tercera Catalana

Mohedano (Perelló) 18
Jacob (Flix) 15
Santi (Ulldecona) 14
Pol (Olimpic) 13
C. Gilabert (S. Bàrbara) 12
Manelet (S. Jaume) 11
Toni Enciso (Pinell) 11
Pau (Tivenys) 11
Magí (Móra la Nova) 11
Dani Fluixà (Camarles) 10
Marc Mesegué (Flix) 9
Alex Gallego (Aldeana) 9
Rullo (l’Ametlla) 9
Robert (Sant Jaume) 8
Julio (Pinell) 8
Younes (Atlas) 8
Mourad (Atlas) 8
Isaac (Horta) 8
Chescu (la Sénia) 7
Isaac (la Sénia) 7
Bernabé (Vilalba) 7
Jaume Guiu (Olímpic) 7
Sergi Rodriguez (Pinell) 7
Abdul (Vilalba) 6
Jfaar (Atlas) 6
Màrius (la Sénia) 6
Narcís (Deltebre) 6
Oscar Camarero (Pinell) 6
Ruben Barceló (Olímpic) 5
Raul Tudela (Perelló) 5
Jelthi (Vilalba) 5
Cristian Carranza (Perelló)   5
Yassine (Ulldecona) 5
Iker (Aldeana) 5
J. Vallès (Horta) 4
Agustí (Deltebre) 4
Joaquin (Ulldecona) 4
Miquel (Horta) 4
Ivan Fontana (Flix) 4
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El líder Jesús i Maria visita el Roda de Berà, demà dissabte (16 h). Els ro-
dencs necessiten respostes perquè s’han compromès a la taula. I, a més,
no han marcat cap gol ni han puntuat en les dues jornades en les que Ppa-
seit està al capdavant de l’equip. La derrota a Calafell ha estat dolorosa.
Nico, recuperat, tornarà. El colider, La Cava, per la seua banda, buscarà
el triomf contra el Cambrils, equip que ha anat de més a menys i que no
es pot acomodar tal com està la taula. Jaime també por tornar. 

El líder visita demà el Roda de Berà

LA CAVA, COLIDER, REBRÀ EL CAMBRILS

El Roquetenc rebrà demà el Camp Clar (16.30 h). Un partit amb doble
valor i que és clau a hores d’ara en la lluita per la permanència. El Ro-
quetenc, en la mateixa situació que el Catalònia, necessita urgentment
guanyar i més a un rival directe. S’ha tornat a estancar després d’haver
sumat un punt de nou. I de que no ha vist porteria en els dos darrers
partits. No pot cedir més. Per això la confrontació, en aquests mo-
ments, és trascendent. Nando Crespo i Zaragoza podrien estar recupe-
rats. Amadeu ja va jugar a Alcanar. Valls, d’entrada, és la única baixa. 

SOS Roquetenc
DEMÀ CONTRA EL CAMP CLAR

El Camarles va empatar en la represa contra el Campredó (2-2). No-
més s’havien de disputar cinc minuts amb l’1-2 al marcador. Dani
Fluixà a la sortida d’un córner va establir l’empat. Un gol molt pro-
testat pels del Campredó. Joaquin del Pino, delegat de la FCF ales
Terres de l’Ebre, va informar dilluns a Canal TE, segons l’acta, que
“l’àrbitre indica que un jugador del Campredó li cva fer una galtada
i una espenta. I que aficionats visitants van llançar pedres”. Revisa-
rem proves que siguin evidents per escoltar les al.legacions que vul-
gui fer el Campredó, però, de moment, basant-nos amb el que diu
el col.legiat, que és el jutze que dóna veracitat als fets, cal lamentar
que passin aquestes incidències. D’altra banda, l’Atlas va marcar un
altre gol en la represa contra l’Ametlla. Partit suspès al minut 34 de
la primera meitat amb el 2-0 al marcador. Per tant, 3-0 final. Queden
per disputar el Campredó-Santa Bàrbara i el Camarles-Horta. 

El Camarles va empatar en 5 minuts
TERCERA CATALANA

DIUMENGE 16 HORES

Juanjo Rovira ha fitxat aques-
ta setmana amb el Catalònia.
El jugador de Bítem va
començar la lliga amb la
Cava, amb qui havia estat vin-
culat en les dues darreres
temporades anteriors. Era un
dels fixes en l’onze inicial al
conjunt del Delta i fins i tot va
ser titular en el derbi de la pri-
mera jornada, al camp del
Jesús i Maria. Però fou l’as-
senyalat per la derrota a
l’Aube i a la jornada següent
va estar a la banqueta. Poc
després, per qüestions no
esportives, va decidir no
seguir amb el club blanciblau.

I ahir dijous ja va fer el primer
entrenament amb el
Catalònia, equip que està min-
vat per les baixes i que neces-
sitava apuntalar la plantilla.
Rovira manifestava que
“m’han agradat molt els plan-
tejaments esportius que
m’han fet a Jesús i, a més, la
veritat és que tinc moltes
ganes de tornar a jugar. Estic
molt il.lusionat. I aquesta
il.lusió, més que qualsevol
altra qüestió, ha estat el deto-
nant de fitxar i fer-ho amb el
Catalònia, club que, com he
comentat, m’ha agradat el
que m’ha proposat en l’aspec-

te esportiu”. Rovira ja podria
debutar en el derbi de demà a
la Santa Creu contra el
Tortosa. Un partit que mai
s’ha disputat oficialment i que
és una prova per als locals,
en la seua reacció per sortir
de la zona complicada de la
taula, després d’haver guan-
yat a Camp Clar, i també per
al Tortosa per a poder estar
prop de les primeres places.
Alex Accensi, sancionat, és
baixa. Borrull, per lesió,
també podria ser-ho i Cristian,
recuperat, torna a la convo-
catòria. És un nou derbi amb
molts al.licients. 

Juanjo Rovira, nou jugador del Catalònia
Pot debutar demà en el derbi, a la Santa Creu: Catalònia-Tortosa (16 H)

SEGONA CATALANA. VA COMENÇAR LA LLIGA AMB LA CAVA

Un al.lucina cada setmana, amb decisions
arbitrals, amb el comportaments de perso-
nes als camps de futbol, amb alguns juga-
dors que haurien de fer un curs de teatre
per a tirar-se millor...però el que realment
m’al.lucina és el calendari de cada tempora-
da. Aquesta setmana va haver-hi una atura-
da per a disputar partits ajornats o pel car-
naval? La resposta la té la Federació. Si va
ser per a recuperar els 59 partits ajornats, penso que es
poden jugar entre setmana i fer com la resta de la
Federacions, en les que no va haver-hi descans el cap de set-
mana passat.  
¿Per què fer tres aturades en dos mesos?. La primera fou la
segona setmana de desembre. La segona (amb dos caps de
setmana, a Nadal) i aquesta és la tercera. 
Per als jugadors, hi haurà altres opinions, crec que aquestes
aturades no són bones. Solament serveixen per a recuperar
lesionats però també cal veure que es frena el ritme i la inten-
sitat. L’excusa que pugui donar la Federació per a recuperar
partits penso que no serveix.  
Avui les competicions regionals són de 18 equips. Fins els
anys 80 era de vint i solament es descansava a la Setmana
Santa. Al desembre no hi havia aturada. 21 i 28 de desembre
es jugava i també el 4 de gener. ¿I quan es recuperaven els par-
tits?. Doncs quan es podia. La setmana passada el Camarles
havia de jugar dos partits en 24 hores (un de cinc minuts). El
dijous contra l’Horta, que es va ajornar, i el divendres els cinc
minuts contra el Campredó. 
Penso que posar jornades de descans durant la temporada
trenca la competició. Hi ha entrenadors, em consta, que no
són partidaris, els jugadors perden ritme i els aficionats no en
gaudeixen. 
No seria millor no descansar i ampliar la lliga fins a 20 equips?
Bé, això ho deixo per un altre capítol.  La Federació fa uns
mesos ja va trencar el ritme de la Tercera divisió durant dues
setmanes perquè la selecció catalana va anar de viatge turís-
tic i esportiu per no sé quins països d’Europa. I la Rapitenca i
la resta d’equips van ser els perjudicats. 
FUTBOL MATINAL. El Barça va fer rècord d’assistència en el
partit matinal contra el Getafe, de diumenge passat. Vaig dir fa
unes setmanes que una de les solucions per al futbol ebrenc
era el futbol pel matí. Ascó i Rapitenca ja ho practiquen.
Families senceres guanyen amb aquesta mesura. Els nens
poden anar-hi i tarde lliure per a gaudir-ne. 
EL JUGADOR MISTERIÓS. Hi ha un jugador d’aquestes
comarques que juga molt poc. Cinc partits ha jugat i sent sem-
pre suplent. Dos cops ha sortit en els darrers minuts dels par-
tits i al seu equip li han xiulat dos penals a favor. No és amic
dels àrbitres. Simplement és que es posa un amulet i fa una
pregària amb un parenostre abans de sortir al camp. Si el seu
equip és campió, descobriré qui és. 
ELS JUGADORS D’AQUESTA COMARCA SÓN O NO
CATALANS?. Si entren a la pàgina web de la Federació veuran
a la seua pàgina web que hi ha un enllaç per a votar al millor
jugador català. Els escollits són tots del Barça, n’hi ha un de
l’Espanyol i un altre que juga al Rayo Valllecano. No veig que
pugui ningú votar a cap jugador de Sabadell, Girona, Reus,
Lleida, Argentona, Tortosa, Rapitenca i Amposta. Què passa?
Els d’aquestes comarques són dolents o els escollits són
genials?. Per què sempre són els mateixos? Per què el futbol
ebrenc no té representació? No són catalans? O és que són de
la ‘quinta provincia’? Hi ha casos emblemàtics de jugadors
ebrencs en categories importants del futbol estatal i internacio-
nal. 
ULLDECONA, EL SEU CAMP ÉS INEXPUGNABLE
Gran mèrit és dels seus jugadors que solament cobren 60
euros al mes. Gairebé ni per a pipes. Són el millor equip com
a local de la Tercera catalana. Ningú ha pogut guanyar al seu
camp. I de deu partits disputats, en sis la seua porteria ha que-
dat a zero. La lliga passada van fitxar a Borrell i a Pau Muñoz.
Tots dos van contribuir a la permanència. Pau se’n va anar a la
sénia i allí no ‘suca’. El substitut ha estat Santi que ja porta 14
gols, el 50% dels que ha fet el seu equip. Sense dubte, hi ha
bon ull per a poder fitxar. L’Ulldecona va baixar de categoria fa
dues campanyes i en la passada va estar prop d’un nou des-
cens. Però les crisis són bones. Des que es va apostar pel nou
entrenador, aquest equip ha passat de ser un més a ser un
dels destacats, molt fort al seu camp.  L’èxit d’aquest equip és
el gran treball de jugadors que podrien dedicar-se a fer gols
però que es sacrifiquen per l’equip. Es el cas de Yassine i de
Borrell. I també cal parlar de la solidesa defensiva de Damià,
Rafel i Joaquin. L’equip està ben apuntalat i ho demostra quan
només ha encaixat tres gols en els últims vuit partits en els que
no ha perdut. Dels tres rivals de dalt, cap ha pogut guanyar a

Les aturades de la Federació

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Juanjo  Rovira jugava 
amb la Cava

M. BORRAS/C. BERTOMEU

Alcanar-l’Ampolla, derbi d’equips en ratxa

L’Alcanar, tercer classificat, a dos punts dels líders, ha sumat 16 de
18 punts en les darreres sis jornades. Diumenge (16 h) rebrà a la Fa-
necada a l’Ampolla, equip que n’ha sumat 13 de 15 i que es troba
en una zona més còmoda a la taula, però encara lluitant en el camí
per la permanència. Per tant, s’enfronten dos equips en ratxa i que
treballaran per assolir els tres punts, per refermar el bon moment en
el que es troben i fer un pas endavant en els seus objectius. Amb
l’Ampolla podria debutar el jove Guillem Navarro. Hi ha una altra in-
corporació prevista però que, de moment, encara no es pot fer. 

UN REBRÀ EL CALAFELL I L’ALTRE VISITA EL SALOU

R. Bítem i Gandesa, a no despenjar-se
El R- Bítem rebrà diumenge el Calafell (16 h) amb la voluntat de sumar els
tres punts i no despenjar-se de les primeres tres places que a hores d’a-
ra estan a sis punts. En molts aspectes, no ha ser un partit trampa. 

El Gandesa, amb cinc baixes per sanció en defensa, visita un Salou
que viu en estat delicat, en zona de descens. Els d’Enrique tenen el ma-
teix objectiu que els de Bítem.

TERCERA CATALANA

Choli fitxa amb l’Aldeana
Choli, que fins fa dues jornades, jugava amb l’Ampolla, ha fitxat aques-
ta setmana amb l’Aldeana. El conjunt costaner ha fet incorporacions i
ha reestructurat la seua plantilla. El centrecampista canareu ja pot de-
butar en la propera jornada al camp del Santa Bàrbara.

El líder Perelló rebrà el Vilalba
El líder el Perelló, després del descans, rebrà un Vilalba que està min-
vat d’efectius i que està intentant fer alguna incorporació per incremen-
tar una plantilla molt minvada entre sancions i lesions. Bernabé i Abdul
han de jugar amb molesties i que Gaspar no disposa de més efectius.
El Flix també jugarà a casa, contra una Ametlla necessitada i que està
en zona de descens. L’Olímpic, tercer, rebrà el Pinell en el duel de la
jornada.  

aquest Ulldecona. Ni el Flix, a qui de ben segur esperaran amb els braços oberts allà pel mes de maig. El mes de les flors.  
ELS OVNIS VOLEN PER CAMARLES. Partit Camarles-Campredó. 20 hores. Es disputaven cinc minuts pendents que foren intensos. Tres
ocasions de l’equip local, un expulsat i un gol (protestat pels visitants). En acabar, amb protestes del Campredó, l’àrbitre i el delegat del
Camarles es creien que hi havien ovnis, doncs passaven prop del seu cap objectes que no eren propis d’un partit de futbol. Igual els àrbi-
tres i delegats hauran de portar cascos. El partit es va acabar però per poc es bat el rècord Guinnes, si s’hagués suspès novament per a
jugar-lo un altre cop, hagués estat el tercer. Poc va fer falta. Perquè, què hagués passat si l’àrbitre xiula un penal en el darrer minut i deci-
deix marxar al vestidor?. Hi ha precedents de casos així. Entre altres, un Camarles-Reddis de l’any 90. Es va haver d’acabar en camp neu-
tral (la Cava) per disputar un minut que faltava amb penal a favor del Reddis. Queda demostrat una vegada més que el futbol d’aquestes
comarques es viu amb sang calenta.  
VIVA EL AMOR. Dia de Sant Valentí. En despertar-la, a la meua senyora li vaig recitar una poèsia. Li vaig regalar una rosa i li vaig manifes-
tar el molt que l’estimo amb una besada que va durar una eternitat.  Les parelles es construeixen dia a dia, minut a minut... és com regar
una flor cada dia. Si els jugadors, entrenadors i directius que tenen núvies i dones meravelloses els hi fessin a les seues respectives mit-
ges taronges aquests detalls més a sovint, se sorpendrien. Si un home en lliura un a una dona, aquesta li’n torna deu. Visca l’amor!. Visca
Sara Carbonero! Visca Shakira! i Visca les dones d’aquestes terres ebrenques que són totes grans d’esperit i d’amor. Algú dubta que el més
bonic de la vida és l’amor?.  
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Xerta-Benissanet (16 h)
Diumenge 

Muntells-Alcanar (16 h)
Godall-Roquetenc (16 h)
Batea-R. Bítem (16 h)

la Galera-Jesús i Maria (16 h)
Corbera-Deltebre (16 h)

Arnes-Bot (16.15 h)
Tivissa-Catalònia (17 h)

RESULTATS

19a jornada Quarta catalana

Ginestar-Corbera 1-3

Roquetenc-Alcanar 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 18 49 16 48

2. Corbera 18 78 17 47

3. Alcanar 18 46 10 44

4. R. Bítem 18 52 15 36

5. Catalònia 18 35 31 33

6. Arnes 18 30 26 30

7. Bot 18 41 40 26

8. Godall 18 56 44 24

9. Roquetenc 18 33 42 23

10. Tivissa 18 35 45 21

11. Benissanet 17 29 32 20

12. la Galera 18 23 49 20

13. Ginestar 18 30 39 19

14. Jesús i Maria 18 25 41 15

15. Xerta 18 26 43 14

16. Muntells 18 25 58 8

17. Deltebre 18 13 79 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte 

la Cava-Gandesa (15.30 h)

Ginestar-S. Bàrbara (16 h)

Tortosa Ebre-Olímpic (16 h)

R. Bítem-Alcanar (16 h)

Arnes-Aldeana (15.30 h)

Diumenge

Ulldecona-Masdenverge (18 h)

RESULTATS

16a jornada Femení

Aldeana-R. Bítem sus

S. Bàrbara-la Cava sus

Masdenverge-Arnes 0-0

Amposta-Ulldecona 4-1

Alcanar-Tortosa Ebre 4-2

Olimpic-Jesús i Maria 3-1

Gandesa i Ginestar descansaven

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. la Cava 13 80 11 37

2. Amposta 15 70 24 37

3. Ulldecona 14 83 12 35

4.  Arnes 15 64 23 28

5. S. Bàrbara 14 42 27 28

6. Jesús i Maria 15 33 36 24

7. Tortosa Ebre 15 35 54 21

8. Aldeana 14 34 56 18

9. R. Bítem 14 29 39 17

10. Olimpic 15 35 71 15

11. Alcanar 15 16 49 13

12. Gandesa 14 12 42 7

13. Masdenverge 15 21 61 6

14. Ginestar 14 22 71 3

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Mora la Nova-Horta (16.30 h)
S. Jaume-Tivenys (16 h)

Diumenge
Camarles-la Sénia (16 h)
Atlas-Campredó (16 h)

Flix-l’Ametlla (16 h)
Ulldecona-Deltebre (16 h)

Perelló-Vilalba (16 h)
S. Bàrbara-Aldeana (16.30 h)

Olímpic-Pinell (16 h)

RESULTATS

19 jornada, Tercera catalana  

Camarles-Campredó 2-2

Atlas-l’Ametlla 3-0

Camarles-Horta sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 19 40 27 39

2. Flix 19 43 22 38

3. Olimpic 19 38 18 37

4. la Sénia 18 34 18 33

5. Ulldecona 19 28 22 33

6. Pinell 18 42 27 29

7. Móra Nova 19 28 27 29

8. Horta 18 32 39 26

9. Camarles 18 25 27 26

10. Deltebre 19 26 31 25

11. Atlas 19 27 29 22

12. S. Bàrbara 18 32 36 22

13. Sant Jaume 19 31 36 21

14. Vilalba 19 28 34 21

15. Aldeana 19 24 31 21

16. l’Ametlla 19 22 32 20

18. Campredó 18 18 38 13

18. Tivenys 19 27 51 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Roda-Jesús i Maria (16 h)
Catalònia-Tortosa (16 h)

Roquetenc-Camp Clar (16.30 h)
Diumenge 

SP i SP-Vilaseca (11.30 h)
Catllar-Cunit (12 h)

la Cava-Cambrils (16 h)
R. Bítem-Calafell (16 h)

Alcanar-l’Ampolla (16 h)
Salou-Gandesa (16.30 h)

RESULTATS

19 jornada, Segona catalana

Cunit-SP i SP 2-2

Calafell-Roda Berà 1-0

Camp Clar-Catalònia 1-2

Cambrils-Catllar 0-2

L’Ampolla-Vilaseca 2-0

Gandesa-la Cava 2-3

Jesús i Maria-Salou 5-0

Alcanar-Roquetenc 5-0

Tortosa-R. Bítem 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 19 47 21 39

2. la Cava 19 37 18 39

3. Alcanar 19 46 20 37

4. Catllar 19 26 19 35

5. Tortosa 19 36 22 31

6. R. Bítem 19 27 22 31

7. Vilaseca 19 33 21 30

8. Gandesa 19 34 33 28

9. Cambrils 19 28 22 27

10. l’Ampolla 19 27 23 27

11. Camp Clar 19 24 36 25

12. Roda Berà 19 18 27 21

13. Roquetenc 19 27 32 20

14. Catalònia 19 29 43 20

15. Calafell 19 19 37 18

16. Salou 19 16 34 17

17. SP i SP 19 18 42 17

18. Cunit 19 18 38 13

Segona catalana

El proper cap de setmana torna la competició a les categories territorials.
PF/DEP. COMUNICACIÓ JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

Després del descans per
carnaval, torna la
competició, fins la

Setmana Santa,
els dies 30 i 31 de març.

A tornar-hi
PRÒXIMA JORNADA  

Castelldefels-Vilafranca
Balaguer-Cornellà

Pobla Mafumet-Gramanet
Europa-Júpiter

Rapitenca-Rubí (diu, 12 h)
Vilassar-Terrassa
Manlleu-Santboià
Palamós-Figueres

Vic-Gavà
Olot-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 23 16 5 2 40 9 53
2. Cornellà 23 15 5 3 41 21 50
3. Europa 23 14 6 3 29 13 48
4. Manlleu 23 9 9 5 26 15 36
5. Rubí 23 9 8 6 35 24 35
6. Figueres 23 10 5 8 29 27 35
7. Santboià 23 8 9 6 28 26 33
8.  Pobla Mafumet 23 8 9 6 27 28 33
9. Terrassa 23 7 9 7 25 20 30
10. Vilassar 23 8 6 9 26 29 30
11. Rapitenca 23 6 11 6 22 18 29
12. Gavà 23 8 5 10 23 22 29
13. Gramanet 23 5 12 6 17 18 27
14. Muntanyesa 23 6 7 10 21 38 25
15. Júpiter 23 6 5 12 25 39 23
16. Vilafranca 23 5 7 11 16 30 22
17. Castelldefels 23 4 8 11 15 30 20
18. Vic 23 3 10 10 18 27 19
19. Palamós 23 4 7 12 24 42 19
20. Balaguer 23 3 9 11 24 35 18

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

Vilassar-Rapitenca 2-1
Gavà-Balaguer 2-0
Gramanet-Olot 0-0
Muntanyesa-Vic 2-1
Júpiter-Pobla M 3-1
Rubí-Europa 0-1
Vilafranca-Manlleu 1-0
Figueres-Castelldefels 0-0
Terrassa-Santboià 1-0
Cornellà-Palamós 1-1

PRÒXIMA JORNADA  
Igualada-Martinenc

Torredembarra-Andorra

Tecnofutbol-Ascó (diu 12 h)

Morell-Santfeliuenc

Tàrrega-Viladecans

Vilanova-Cervera

Torreforta-Sants

Reddis-Valls

Amposta-Vista Alegre (diu17 h)

RESULTATS

19 jornada, Primera catalana

Andorra-Igualada sus

Santfeliuenc-Tecnofutbol 1-0

V. Alegre-Martinenc 1-2

Ascó-Torredembarra 0-1

Viladecans-Morell 5-0

Cervera-Tàrrega 0-2

Sants-Vilanova 2-1

Valls-Torreforta 0-2

Amposta-Reddis 3-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 19 50 19 42

2. Santfeliuenc 19 24 14 38

3. Viladecans 19 31 17 35

4. Martinenc 19 38 19 34

5. Amposta 19 30 20 33

6. Igualada 18 36 20 32

7. Tàrrega 19 31 27 30

8. Vilanova 19 29 24 27

9. Torreforta 19 25 30 26

10. Vista Alegre 18 26 29 23

11. Reddis 19 19 37 23

12. Sants 19 31 39 21

13. Morell 19 16 32 21

14. Tecnofutbol 19 17 30 20

15. Andorra 17 18 26 18

16. Torredembarra 19 21 28 16

17. Valls 19 17 31 15

18. Cervera 19 19 37 14 
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QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

Per poc, aixi podriem definir-ho. El resultat de la final disputada a les instalacions del Wellness
de Castelldefels. Els jugadors ebrencs (a la foto) capitanejats per Johnny Montañes arrancaven
dimarts a les 22 h la seva aventura per terres barcelonines guanyant per un contundent 5/0 a
l’Open Sports Club. Als quarts de final els nostres jugadors van derrotar per 4-1 al valldoreix i
d'aquesta manera assolien el primer objectiu que era l'ascens de categoria. Per la tarde es dis-
putaven les semifinals on esperava el CT Torello que havia derrotat a un dels favorits, el Girona.
Els jugadors ebrencs van guanyar per 3-2 i daquesta manera s'obtenia el premi de jugar la gran
final. Per la final de diumenge esperava el gran favorit el Acura Sant-boi amb un equip replet de
jugadors amb molta experiència en competicions importants i amb tota la seva aficio al seu cos-
tat. Els pronostics es van cumplir i el Sant boi es va alçar amb el titol després d'una final molt
disputada ja que dels 5 partits, 4 es van decidir al tercer set.
Desde de Més Ebre “volem felicitar a tots els integrants del equip per posar el nom de les
Terres de l'Ebre allà dalt de tot i demostrar que a les nostres terres també fem bé les coses”.
L'equip format per Ivan Garcia, Joel Climent, Ruben Cuello, Lluís Batalla, Marc Bernal, Francesc
Segarra, Jordi bernardo, Bruno Royo, Carlos Bernardo, Josian Queralt, Toni Pinyol, Carlos
Calleja i Johnny Montañes van aconseguir aquest sots-campionat. Enhorabona a tots”.

Padel. La selecció, subcampiona de Catalunya

Lozano i Debats s’imposen a la Cursa Lo Frare
Diumenge es va disputar a Ginestar (Ribera d’Ebre), la quarta edició de la Cursa Lo Frare
organitzada pel Grup Cultural i Juvenil l’Estralla, tercera prova del Circuit de Curses de
Muntanya de les Terres de l’Ebre. La prova constava de 22 km. de distancia amb un desni-
vell positiu acumulat de 800 metres, i que passava per indrets com a ara Coll de Marcó, el
Frare, les Càrcoles, la Cuna, el Coll de Maula, Pena-roja, barranc de Gàfols o el Corral del
Meson. La sortida de la prova va ser al Poliesportiu Municipal de Ginestar, amb el correspo-
nent lliurament de dorsals a un quart de nou del matí. Una hora després es va donar la sor-
tida de la prova i a mesura que anaven creuant la meta els participants, aquestos van poder
gaudir d’una botifarrada popular, acte previ a l’entrega de trofeus.
Pel que fa a la prova aquesta va tenir mes de 200 participants i les classificacions van ser
les següents: CATEGORIA MASCULINA: 1er. José Lozano Garcia (Independent) 2:00:33;
2on. Houssain Abaghad (UEC Tortosa) 2:03:02; 3er. Ramon Curto Geira (Trail La Senia)
2:03:47; 4rt. Juan José Oliva Simó (AE Alcanar) 2:08:27; 5è Adolf Aguiló Bort (AE Alcanar)
2:10:40. CATEGORIA FEMENINA: 1a Ragna Debats (CE Xerta) 2:20:36; 2a Judit Lamas
Borraz (ATE Coll de l’Alba) 2:39:32; 3a Estefania Barreda Querol (AD Maestrazgo) 2:43:50
4a Ana Belen Balagué Castells (UEC Tortosa) 2:50:08; 5ª Esther Sugrañes Blasco (CE Trail
Tarraco) 2:50:38.
La propera cursa, serà el proper 24 de febrer a Miravet, on es correra la 5ª edició de la
Cursa de la Cameta Coixa, sobre un total de 19 km.

El Corbera, en partit de recu-
peració, va guanyar a
Ginestar (1-3). Els locals, amb
el debut de Guiu, van millorar
però van pagar cares les inde-
cisions inicials i després van
jugar contrarellotge. El
Corbera, amb més espais a la
represa, quan el Ginestar va
arriscar, va tenir més opcions.
Brusca, amb dos grans gols, i
Fidel, el pichichi, van marcar.
Guillem va fer l’1-3. L’Alcanar,
per la seua part, va vèncer al
camp del Roquetenc (0-1), en
un duel marcat pel vent i el
fred. Es consolida a la tercera
plaça. Oriol va fer un gran gol
que va ser el 0-1. En temps
afegit va haver-hi un penal a
l’àrea visitant no xiulat. 

El Corbera
no perdona
a Ginestar

Excel·lent resultat de l’equip
cadet del Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa al
campionat de Catalunya per
Equips, al Pavelló del llars
Mundet Barcelona en el X
campionat de  Catalunya per
equips. La representació
estava formada per:
-60 Kg. Marc Castellà i
Aleix Borrell. -66 Kg.
Cristòfol Daudén. -73 Kg.

Brian Torres. +73 Kg. Josep
Pous.
L’equip ebrenc amb el handi-
cap de no portar represen-
tant al pes de -55 Kg sol-
ventà tots els combats amb
força facilitat fins trobar-se
amb el equip A de l’esport7
davant del que va perdre per
3 a 2, amb força igualtat.
Passant la lligueta com a
segon de grup. 

A a les semifinals,  contra el
B del esport7 es va guanyar
amb força facilitat. I la final
fou, altre cop jugant contra
l’A del esport7 que havia
superat a l’equip del Louis a
l'altra semifinal. La final va
ser igualada però aquesta
vegada el  Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa
va guanyar per 3 a 2 i fou
campió de Catalunya.

JUDO. CATEGORIA CADET. S’IMPOSEN A LA FINAL

X Campionat Catalunya per equips

A. LLEIDATANA, 34
TORTOSA HIDROCANAL, 25
L’Handbol Tortosa va perdre
a la pista de l’Associació
Lleidatana en un duel marcat
per l’actuació arbitral. Tot i el
mal inici, 7 a 2 al minut 10,
les tortosnies van reaccio-
nar. Però llavors, decisions
arbitrals discutides van des-
centrar-les totalment.
L'avantatge de l'Associació
s'anava fent cada cop més
gran (20 a 8 al minut 25). A
partir d'aquest moment, uns
darrers cinc minuts molt

dolents de les jugadores de
Miroslav Vujasinovic van fer
que el Tortosa, molt millor,
s’atansés en el marcador fins
el 20 a 11 amb el que es va
arribar al descans. Un minut
abans d’anar als vestidors,
els col.legiats van expulsar
amb vermella directa per
protestar a la jugadora visi-
tant Erika Sigüenza, que
havia estat la més efectiva
durant el primer temps.
Durant el descans, també va
ser expulsat amb vermella
directa el tècnic visitant per

protestar algunes de les
decisions dels àrbitres. La
represa va ser oberta i, tot i
el desavantatge que existia
en tots els sentits, i malgrat
el malestar, les ebrenques
van poder mantenir-se dins
de la confrontació (34-25).

KH-7 GRANOLLERS, 40 
HANDBOL ASCÓ, 24

Les noies del sènior femení
sumen una nova derrota davant
el segon classificat de la Lliga
catalana. 

L'infantil va perdre a la pista
de la Roca. Partit molt com-
plicat, ja que la diferència
d'experiència es va acusar.
Resultat final,  3-0 amb par-
cials (25-13, 25-13 i 25-17).
Per altra banda, el juvenil va
guanyar al camp del
C.N.Sabadell. Tot i les baixes
que presentaven els roque-
tencs, la gran efectivitat d'a-
tac d'aquests, va fer que
guanyessin, tot i que en el
tercer set, la confiança va
estar a punt de fer-los-ho per-
dre, però en els últims punts,

van tancar el partit per 0-3
amb parcials (13-25, 15-25 i
24-26).
L'equip femení, es desplaça-
va al camp del Sant Pere i
Sant Pau, partit de la primera
fase d'ascens. Aquesta fase
no ha començat gens bé per
a les de Roquetes que van
perdre per 3-0. La seva
defensa i el seu atac no van
estar gens encertats. Els
parcials van quedar (25-16,
25-15 i 25-15).
Per últim el sènior masculí es
desplaçava al camp del

Manresa. 
Partit que com era d'esperar,
es presentava bastant fàcil
per als roquetencs, que van
guanyar per un contundent 0-
3 amb parcials (22-25, 17-25
i 18-25).
En la pròxima jornada, l'infan-
til i cadet masculí descan-
sen. 
El juvenil masculí es des-
plaça al camp de la Vall
d'Hebron i el sènior femení i
el masculí reben a casa al
C.V. Andorra i al Santa
Coloma, respectivament.

VOLEI ROQUETES

El sènior masculí no perdona a Manresa

Fàcil victòria l'aconseguida
aquest diumenge pel pri-
mer equip del Cantaires
contra l'Arboç (101-49).
Un parcial de 11-0 va ser
la  carta de presentació
ebrenca, resultat que es va
ampliar fins el 29-6 del
final d'aquest primer quart.
La defensa i el contraatac
van ser les armes amb les
que els locals van aconse-
guir anar augmentant la
distància a mesura que
passaven els minuts (37-
11, minut 17; 49-21 al
descans).
La segona part  va servir

per treballar algunes situa-
cions, principalment defen-
sives, pensant en altres
jornades. 
Malgrat aquestes introduc-
cions, ni el joc ni el marca-
dor es van veure perjudi-
cats en cap moment de
manera que les diferències
van continuant creixent tot
i els esforços i les variants
defensives que ens van
proposar els visitants. 
Així, al minut 27 la diferèn-
cia superava els 40 punts
(69-26), al minut 34, els
50 (82-31), fins al final del
partit (101-49).

L'aportació de tots els
jugadors va ser decisiva
perquè el ritme de partit
no decaigués ni un sol ins-
tant.
Ara hi ha una setmana per
seguir millorant alguns
aspectes del joc per tal de
poder competir a la pista
del Claret, demà dissabte.

Anotadors: Pau (0), Manuel
(0), Ramon (7), Lluís (7),
Dani (22), Giménez (5),
Ivan (11), Joan (5), Jordi
(8), Xavi (12), Sandy (24).

BASQUET CANTAIRES

Victòria còmoda

CH TORTOSA HIDROCANAL I HANDBOL ASCÓ

Derrotes a Lleida i a Granollers

PRÒXIMA JORNADA 
Pavelló Remolins. Dissabte

Reguers-SA Casals 18.10 h (1)
G. Amics-CC C. Maso 16 h (1)

Xapla Habana-Nogan’s 18,10h (2)
Leis Clas-Vinallop 17,05 h (1)

B. Aloha-B. Munich 17.05 h (4)
Moet-Matadero 17.05 h (2)

PM 7B F Vidal-Roquetes 16 h (2)
Toscà-Rehau 16 h (4)

RESULTATS

14 jornada, Futbol Sala Tortosa  

CC Casa Maso-Reguers 9-1

Nogan’s-Grup Amics 4-1

Vinallop l’Aube-Xapla 1-0

Munich-Leis Clas 7-1

Matadero-Diables Aloha 1-0

FS Roquetes-Moet 1-3

Rehau-PM 7B F. Vidal 1-5

S. A. Casals-Toscà 7-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Matadero 14 73 41 25

2. Bar Aloha 14 87 30 22

3. Munich 14 86 38 22

4. Moet 14 61 31 20

5. CC Casa Maso 14 64 35 19

6. SA Casals 14 73 65 17

7. Toscà 14 75 48 16

8. Nogan’s 14 57 47 15

9. Reguers 14 56 55 13

10. PM 7B F Vidal 13 55 58 13

11. Vinallop C Aube 14 46 57 12

12. Leis Clas 13 45 59 10

13. Xapla C Habana 14 38 74 9

14. Grup Amics 14 30 86 3

15. Rehau 14   36  93 3

16. FS Roquetes 14 33 97 3
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
SECCIÓ PATROCINADA PER:

GERARD ZARAGOZA, ENTRENADOR DEL LOCOMOTIVE DE TBILISI

Gerard Zaragoza té 30 anys.
Es de Sant Jaume. Un apas-
sionat pel futbol i que molt
jove ja es va traure el carnet
d’entrenador. La seua pro-
gressió ha estat extraordinà-
ria. Va començar, en els com-
binats catalans de categories
base. Posteriorment, a tra-
vés del seu amic Juanjo
Rovira, va marxar a Senegal,
dins del projecte Aspire, fent
la funció d’scouting i entrena-
dor. Va estar-hi quatre anys.
Va tornar a Catalunya i va
començar una nova etapa,
amb el cadet de l’Espanyol,
assolint resultats força posi-
tius, sent campió de lliga i de
la Nike Premier Cup, a
Catalunya, i tercer
d’Espanya.
Es va acabar la temporada i
s’iniciava un nou projecte, un
cop no va continuar a
l’Espanyol: marxar a Georgia,
al Locomotive per coordinar
el futbol base i professionalit-
zar-lo. En poc temps, ja ha

tingut l’oportunitat d’agafar el
primer equip, a la Segona
divisió d’aquell pais. Es el
nostre crac de la setmana. A
la foto de la dreta, Gerard
quan estava a l’Espanyol,
amb Marc Castellsague el
seu preparador fisic al club
blanciblau. I a la de la part
inferior, ja és a Tbilisi. Darrera
seu, Alberto Berrocal, que va
estar all Salamanca i al
Getafe, preparador físic
actual al Locomotive.

MÉS EBRE: Trajectòria
meteòrica. Qui t’ho havia de
dir quan vas començar?  
GERARD ZARAGOZA: Doncs
si, fa 13 anys vaig començar a
entrenar a l'Escola Veterans
Cambrils, però era per seguir
dintre l'esport que m'apassio-
na, entrenar jugadors en for-
mació i, a la vegada, continuar
a l'oficina on llavors treballava.
No hagués pensat en aquells
moments poder viure del fut-
bol.

ME: Bona feina a l’Espanyol
però vas haver de començar
una nova etapa. Havies estat
a Senegal. Ara a Georgia, en
un club històric. T’ho vas
haver de pensar molt?
GZ: En quedarme sense
posibilitat de seguir a
l'Espanyol, com molts dels
meus companys, vaig haver
de moure'm amb molt poc
marge de temps, ja que era
final de temporada. Però si
t'ho proposes, aconseguei-
xes allò que més desitges. I
va sorgir aquesta possibili-
tat. Ja he viscut en bastants
països d'Àfrica, així que no
m'ho vaig pensar i en escol-
tar el que volien en vaig tenir
prou per agafar un avió al
dia següent cap a Tbilisi. 
ME: I ja estàs al primer
equip. Potser un trampolí
per poder progressar en el
món professional i poder tor-
nar al nostre país? 
GZ: El futbol, com la vida, es
regeix per objectius, un

necessita d'aquests per
viure amb il.lusió i progres-
sar dia a dia. Jo vull conti-
nuar millorant; tornar o no
tornar ja no depèn de mi, el
treball diari, sí.
ME: Com està el futbol a
Giorgia i que destacaries, en
tots els sentits? T’ha
costat adaptar-te?
GZ: El futbol professional a
Georgia està en canvi conti-
nuat, a l’igual que tot el país.
Es una exrepública Soviètica
i està començant. Els equips
són molt desordenats tàcti-
cament i viuen de la qualitat
tècnica dels seus jugadors.
Ara estan arribant-ne d’span-
yols que estan posant les
bases del bon treball tàctic i
aproximant-se a la nostra
cultura. Del nostre equip puc
destacar que són molt
joves, de 17 a 20 anys, 7
jugadors formaven part l'any
passat de la Seleccio
Nacional Sub17, que va que-
dar tercera al Campionat

d'Europa, guanyant a selec-
cions com l’espanyola i l’an-
glesa.
ME: Faràs 31 anys aviat,
queda molt per davant. No
obstant, cal mirar enrera. Ja
a casa vas tenir influència
amb un entrenador com el
teu pare. Qui ha influit més
en la teua trajectòria, a més
del teu esforç?
GZ: Clarament, el meu pare,
Sebastia Zaragoza. Algú
amb qui mirar-me desde
molt petit. Recordo amb 5,
6 o 7 anys passar-me el cap
de setmana de vestidor en
vestidor de les Terres de
l'Ebre veient com treballava;
veure com es viu un vestidor
de Regional t'ajuda molt per
viure dintre d'un professio-
nal. Ell encara avui em dóna
molts bons consells a diari.
Una altra persona molt
important dintre de la meva
formacio ha estat Juanjo
Rovira, amb ell vaig entrar al
món professional i amb ell

van arribar les primeres
oportunitats. Encara avui
seguim treballant plegats
amb tot el que podem.
ME: Ets un jove emprenedor
i amb reptes constants, quin
és el proper?
GZ: El més important és el
que tenim ara aldavant,
intentar guanyar el màxim
de punts possibles els prò-
xims 14 partits de lliga i
veure si podem pujar a la pri-
mera divisió del pais. A par-
tir de llavors buscarem el
següent objectiu.
ME: Segueixes l’actualitat
esportiva de l’Ebre?
GZ: Si, molt, cada dilluns
tinc el ritual de buscar tots
els resultats dels equips de
casa, en especial del Sant
Jaume, però tambe m'inte-
ressa saber com ha quedat
la Cava i el Tortosa, dos
clubs als que tinc molta sim-
patia i de l’Alcanar, ja que
amb l'entrenador, Alfonso,
guardo una bona amistat.
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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
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
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
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

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

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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LA GASTRONOMIA D’ALCANAR, LES CASES D’ALCANAR I ALCANAR-PLATJA 

DELÍCIA DELS MILLORS GOURMETS

Llagostins preparats de mil i una manera, deliciosos suquets de peix , arrossos, fruites i verdures...

El municipi d’Alcanar ofereix una ampli assortit de productes de la terra i el mar, que fa possible una combinació perfecta, pròpia de la cuina mediterrània.
A més a més, l’aparició de noves creacions en l’apartat de rebosteria tradicional de la zona (carquinyolis, cocs, pastissets, borraines amb mel...) , fa dels restau-

radors canareus uns innovadors en l’elaboració de postres i dolços (pastissos, flams, cremes i sorbets de taronja, mousse de mandarina...).
Així demostren el seu afany de superació en les JORNADES GASTRONÓMIQUES DE LA GALERA D’ALCANAR que es celebren del 8 de Febrer al 10 de Març.

L’objectiu principal de les seues jornades és promocionar aquests productes d'alta qualitat que, a més, es produeixen a les terres ebrenques.
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Rafecas Renau, Joan Josep   

Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat amb el pas de núvols alts, més abundants de mati-
nada i al final de la jornada, quan també n'hi haurà de mitjans. A banda, hi
haurà intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral central i al sud de la Costa
Brava al llarg del dia, i de matinada a punts del prelitoral sud que deixaran el
cel mig o localment molt ennuvolat.
Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert
fins a primera hora de la tarda, a partir d'aleshores quedarà poc o mig ennu-
volat.

Precipitacions
Se n'esperen de febles, minses i disperses fins a primera hora del matí al ves-
sant nord del Pirineu. La cota de neu baixarà dels 1600 als 1300 metres de
matinada.

Temperatures
Les mínimes seran lleugerament més baixes al Pirineu i Prepirineu i semblants
a la resta. Es mouran entre els -3 i 2 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre els 4 i 9
ºC al terç sud i resta del litoral sud i central i a l'extrem nord de la Costa Brava,
i entre els -1 i 4 ºC a la resta.
Les temperatures màximes quedaran similars o lleugerament més baixes,
sobretot al Pirineu. Oscil·laran entre els 6 i 11 ºC al Pirineu, entre els 9 i 13
ºC al Prepirineu i entre els 12 i 17 ºC a la resta.

Visibilitat
Bona, amb alguns bancs de boira o boirina a punts de l'interior de matinada.
A banda, al vessant nord del Pirineu la visibilitat serà regular o dolenta fins a
migdia.

Vent
El vent bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat en general, si bé
la tramuntana bufarà amb algunes ratxes fortes a l'Empordà. Malgrat això, al
sector central del litoral el vent girarà a component sud, fluix amb cops mode-
rats, al centre del dia.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui tindràs el do de la loquacitat. Estaràs molt
comunicatiu amb el sexe oposat. Evita proble-
mes posteriors tenint una vida el més tranquil·la
que puguis.

Taure
20/4 al 19/5

És possible que tinguis un idil·li, però també és
possible que et vegis immers en aventures
amoroses que no t'acabin de convèncer. Busca
harmonia en la teva vida emocional.

Bessons
20/5 al 21/6

El trànsit de Mercuri i el Sol per la teva casa qua-
tre intensifica molt les teves relacions familiars
però no descartis certs excessos en la teva
relació amb ells.

Cranc
22/6 al 21/7

El que en principi és una virtut, la confiança, pot
ocasionar-te algun tipus de desil·lusió amorosa.
Tot indica que el veritable descans és l'única
tècnica per posar en ordre el teu organisme.   

Lleó
22/7 al 22/8

Perquè tot funcioni bé en les teves relacions
sentimentals has d'evitar que acabin sent
monòtones. Has de fer balanç i establir un
ordre de prioritats per millorar.

Verge
23/8 al 21/9

És probable que gaudeixis d'alguna situació sen-
timentalment interessant. Respecte a la salut, et
trobes ple de vitalitat, però avui estaràs una
mica atabalat.

Balança
22/9 al 22/10

Esforça't i intenta resoldre els assumptes que
ara et preocupen, no descuris els temes d'amor.
Si et mostres en tot moment positiu, molts dels
teus problemes desapareixeran. 

Escorpí
22/10 al 21/11

En l'amor exigeixes compromís. No et ve de gust
tenir cap aventura superficial. Potser el teu organisme
està suportant un excés d'activitat tant pel teu treball
com per la teva vida personal.

Sagitari
21/11 al 21/12

No tinguis por d'expressar les teves idees, la
teva parella es mostrarà molt receptiva.
Respecte a la salut, valora el que tens de posi-
tiu i no ho perdis.

Capricorn
21/12 al 19/01

Vius un període favorable per aprofundir en els
teus sentiments i per donar-li a la teva vida
sentimental més riquesa. Tracta d'anar amb
més cura amb el teu cos.

Aquari
20/1 al 18/2

En algun moment del dia et veuràs sobrepas-
sat per una actitud d'algú proper a tu.
Respecte a la salut, encara que tot sembla que
va bé no has de descurar-te en cap moment.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor, ara mateix no has d'anar
a allò segur. Avui és un dia perquè improvisis i
te la juguis. Estàs vivint una etapa favorable per
deixar enrere hàbits que et perjudicaven.

MATÍ

SOL

TARDA

SOL I NÚVOLS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 10°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos de llo-
guer a estrenar de 2 habi-
tacions, menjador, cuina,
bany complet i balcona-
da. Alta qualitat. Al costat
de col·legis, supermer-
cats i zona comercial. Tel:
607538304

Carrer Trafalgar. Local
comercial en l 'avinguda
principal de Les Cases
d'Alcanar. Façana acris-
talada. Totalment con-
dicionat. Ideal com ofi -
cina o per a desenvolu-
par activ itat de cara al
púb l ic .   Te l :
610203144

Rasquera ,  es  l l oga
estud i  amoblat ,  45m2
amb te r rassa  de
25m2, 
nova construcc ió,  per -
fecte estat ,  preu 250
euros,  inc lou l 'a igua i  
comuni tat .  
t l .  686979598

Del tebre.  Casa de 2
p lantes re formada,  3
hab i tac ions,  men jador
d'esti l  rústic amb xeme-
ne ia ,  cu ina of f ice,
bany, àmplia terrassa i
magatzem. De l tebre.
Zona La Cava.
145.000E.  Te l :
607538304

Del tebre.  Zona La
Cava,  avgda. Goles de
l 'Ebre.  Ampl i  loca l
comercial, ideal per of i -
c ines.  Es cantoner  i
totalment acristalat. En
e l  centre de l  pob le .
Reformat i  condiconat.
L loguer  o venda.
Consu l t i  preu.
610203144

La Ràpita.
C/ Gorria. 

Local comercial i ofici-
nes amb soterrani i
altell. En lloguer al
millor carrer de la
població.
610203144
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La iniciativa s'emmarca
dins el projecte
"Cooperatives rurals de
serveis de proximitat",
impulsat per FADEMUR i
gràcies al qual s'han for-
mat dones rurals de cinc
comunitats autònomes.
La presidenta de FADE-
MUR, Teresa López i l'al-
calde de Sant Carles de la
Ràpita, Joan Masdeu, pre-
sentaven així, aquest
dimarts a les sòcies de
l'empresa, els nous ser-
veis, menús i ofertes de
càtering per institucions
de "Som Cuina", coopera-
tiva formada íntegrament
per dones rurals de la
comarca. També hi van
assistir productores i agri-
cultores de Terres de

l'Ebre, ja que un altre dels
objectius d'aquesta coo-
perativa és posar en valor
els productes locals de la
zona relacionats amb l'a-
gricultura i ramaderia.
L'empresa, creada amb el
suport de FADEMUR en el
marc del projecte
"Cooperatives rurals de
serveis de proximitat
"està actualment formada
per quatre dones de Sant
Carles de la Ràpita. Des
de la cooperativa es recu-
llen les demandes de ser-
veis de menjar a domicili
a la comarca, comptant
amb l'assessorament
d'una nutricionista per a
l'elaboració de menús per
a gent gran, dependents,
col · legis i guarderies.
Aquest programa pilot
s'ha desenvolupat a
Olivenza (Badajoz), Sant
Carles de la Ràpita
(Tarragona), Saldaña
(Palència), Tíjola (Almeria)
i Carballeda de Avia
(Orense).  A més les alum-
nes també han rebut for-
mació en alfabetització
digital i seixanta dones
han estat beneficiàries
del mòdul de cooperati-

visme. La finalitat del pro-
jecte és la posada en
marxa de nous serveis
atenent a les demandes
de la població rural, rela-

cionats amb l'atenció a
menors, persones depen-

dents i la conciliació de la
vida personal, familiar i
laboral. Així mateix, es
pretén visibilitzar i revalo-
ritzar elements de la nos-

tra cultura com és el cas
de la gastronomia, i els
elements relacionats amb
la mateixa: foment de
consum de productes
locals agroalimentaris i
de temporada. Així com,
impulsar i tutelar, la crea-
ció d'iniciatives empresa-
rials de serveis rurals de
proximitat dedicades al
servei de menjar casolà a
domicili.  Per a la presi-
denta de FADEMUR,

Teresa López, "la nostra
vocació amb aquest pro-
jecte ha estat oferir uns
itineraris formatius com-
plets, que permetin a les
dones poder desenvolu-
par els seus propis pro-
yectes d'autoocupació.
En aquest cas, cooperati-
ves dedicades al menjar
casolà a domicili, per la
qual cosa amb aquest
programa, FADEMUR con-
tribueix també a la posa-

da en marxa de serveis
que permetin la concilia-
ció de la vida personal,
familiar i laboral de la
població del medi rural ".
Aquest programa ha
comptat amb la col · labo-
ració del Ministeri
d'Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient, en la seva
convocatòria de projectes
pilot, així com amb el
suport de l'Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita.

«Som cuina», són dones

Aquest dimarts, 12 de
febrer, la Federació
d'Associacions de
Dones Rurals FADEMUR
i l'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita,
presentaven el projecte
social "Cooperatives
de menjar casolà a
domicili" impulsat per
les dues entitats i posat
en marxa per dones de
la comarca per donar
serveis de menjar
casolà a domicili per a
gent gran, col · legis i
càtering per a tot tipus
d'esdeveniments.

La iniciativa s’enmarca dins el projecte «Cooperatives rurals de serveis de proximitat»

EL PODER DEL COOPERATIVISME

ACTUALITAT

REDACCIÓ

«Som cuina» és una cooperativa
formada integrament per dones de la

comarca

             


