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L'empresa química
Ercros formalitzarà
el proper divendres
un Expedient de
Regulació d'Ocupació
(ERO) pel qual s'a-
comiadarà uns 198
empleats, un 12%
de la plantilla, des-
prés de registrar,
unes pèrdues de
12,13 milions d'eu-
ros durant el 2012,
segons ha anunciat
aquest dimecres als
empleats. 
Les mobilitzacions
per part dels afec-
tats ja han
començat. 
Una d’elles va tenir
lloc ahir la tarde,
imatge de la
fotogràfia.

P3

ERCROS anuncia un ERO de 198 treballadors

Ja està oberta de nou la convocatòria dels premis EbreLíders. Recordem que el seu objec-
tiu és premiar persones i institucions del territori que hagin fet bé la seva feina durant el
2012, i el reconeixement es fa via online. Entrar a la pàgina web d’EbreLiders, registrar-se i
votar, així de fácil… Un petit gest que pot fer aquest concurs cada vegada més important i
ampliar l’extraordinària dimensió que ja ha tingut en les edicions anteriors.                      

P8

T’invitem a participar!

Terres de l’Ebre. Rasquera revisarà el seu
projecte de plantació de cànnabis per dur el
debat de la legalització al Parlament.

P4

Esports. Raül Jimenez, porter de la
Rapitenca, es va lesionar dimecres a
l’entrenament i potser baixa diumenge a la
Verneda. P10

Terres de l’Ebre. ERC reclamarà a Madrid
“els diners que deu a l'Ajuntament d'Amposta
pel  Centre de Tecnificació Esportiva”.        
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

Al llarg del dimecres ja hi van haver els pri-
mers actes de rebuig a l'ERO que vol presen-
tar l'empresa Ercros, i que afecta en la seua
major part a treballadors de l'electroquímica
de Flix. A les 6 del matí hi va haver una prime-
ra concentració a l'esplanada de camions. A la
1 del migdia, una altra concentració davant la
porteria d'accés a la fàbrica. En aquest mateix
indret hi havia convocada una nova concentra-
ció a les 6 de la tarda. A les diverses concen-
tracions hi han participat tant empleats
d'Ercros com altres persones de Flix, entre
elles diversos representants municipals i d'al-

tres sectors econòmics de la població. Ahir
l'Ajuntament també va convocar a les 7 del
vespre un Ple extraordinari davant la gravetat
de la situació que pot comportar l'aplicació de
l'ERO d'Ercros a la població. Al mateix temps,
i a la mateixa hora, hi va haver una concentra-
ció davant de l'Ajuntment per manifestar el
rebuig a l'ERO. 
A ningú se li escapa la especial incidència
negativa que suposaria a nivell econòmic i
social sobre Flix l'aplicació de l'ERO i el tanca-
ment de diverses plantes productives del com-
plex industrial.

Editorial

Nou ERO, noves mobilitzacions Sense ajuntaments i 
sense llibertat

Opinió

Divuit anys de Fira de l'Oli i des del primer
moment hem volgut que sigue una Fira de
proximitat. Actualment, quan la globalitza-
ció ja és un fet generalitzat, és més neces-
sari que mai que tots preguem consciència
de l'important que és consumir els “nostres
productes” els què elaborem i comercialit-
zem al nostre territori.
Hi ha molts de motius, primer perquè són
de primera qualitat i no tenim res que enve-
jar a altres olis, també perquè el sector pri-
mari és una de les bases de la nostra eco-
nomia i d'aquesta manera ajudem a moltes
famílies que fan un gran esforç per mante-
nir els nostres camps.
La Fira vol ser un aparador, un expositor
dels nostres productes per a que tots tin-
guem present que aquest cultiu, el de l'olive-
ra, què ens ha acompanyat al llarg de mol-
tes i moltes generacions i ha forjat la nostra
identitat, es mereix el màxim suport i reco-
neixent el valor que té, i més per l'esforç
que està fent el sector per obtenir tanta
bona qualitat.
La Fira és aquest punt de trobada entre els
productors i els consumidors i què ha de
servir per facilitar la venda dels nostres pro-
ductes.
Per part nostra posem els màxims recursos
humans i econòmics per atreure als visi-
tants, en benefici dels expositors.
És un treball conjunt d'expositors i organit-
zadors què en aquests moments de dificul-
tat econòmica, encara és més important
per poder sumar.
Un any més he d'agrair als col·laboradors,
entitats, penyes, restauradors, què han fet
la fira seva i són els què en el seu treball

donen aquest segell de identitat pròpia que
té la nostra fira.
Per acabar unes paraules d'agraïment al Sr.
José Luís Mora i Bertomeu, com a President
de la Cambra del Comerç, inaugurador de la
Fira, ja que des de les primeres edicions,
hem tingut tot el seu suport i és també un
reconeixement del treball que estan portat a
terme per millorar la nostra economia.
Un any més espero que la Fira pugue com-
plir els seus objectius i que serveixi també
d'ajut econòmic per als establiments del
nostre Poble i per donar una bona imatge de
Jesús.

Bona Fira per a tothom.

Pere Panisello i Chavarria
Alcalde President

EMD de Jesús

La Fira de la proximitat

Opinió

Fa una setmana, el Consell
de Ministres donava a conèi-
xer les bases de la reforma
de l'administració local que
pretén imposar propera-
ment. Si es porta a la pràcti-
ca, suposarà anul·lar l'auto-
nomia dels ajuntaments i el
retorn a un escenari de
dominació absoluta del
Govern espanyol sobre els
ens locals, la imposició
d'una recentralització extre-
ma de les competències
locals i la vulneració, una
vegada més, del marc com-
petencial català. Aquesta
reforma del règim local, d'a-
cord amb el caràcter centra-
lista i uniformador del
govern del PP, ignora les
competències exclusives
que té assumides la
Generalitat de Catalunya en
règim local.  
Estaria bé recordar que els
Ajuntaments són l'adminis-
tració més propera al ciu-
tadà i han demostrat que
són una eina molt útil a l'ho-
ra de suplir la manca de
dedicació i prestació de
molts serveis que havien
d'oferir altres administra-
cions. En la majoria de
casos, els ajuntaments han
fet una bona gestió, malgrat
que ara mateix molts estan
paralitzats pels deutes
econòmics que té amb ells
la Generalitat, conseqüència
del fet que el Govern espan-
yol incompleixi amb els
pagaments als catalans.
D'altra banda, cal admetre i
reconèixer que algunes
coses s'han de millorar, i per
això s'ha d'aprovar amb la
màxima celeritat una llei de
governs locals que compti
amb el consens de les asso-
ciacions municipalistes i el
Parlament de Catalunya i
que respongui als models
d'organització de l'adminis-
tració del segle XXI. Ens
calen canvis, sí, però han de
venir des de la reflexió i no
des de la imposició de
Madrid. L'increment del con-
trol polític i l'ofegament
econòmic que practica l'ad-
ministració espanyola ens
porten a una involució inad-
missible que converteix els
ens locals en simples execu-
tors de la voluntat del
Govern espanyol. 
El més patètic, per no dir
lamentable, és quan el minis-
tre Montoro vol justificar la
Reforma amb uns argu-
ments d'estalvi i d'eficiència
financera que no s'aguanten
per enlloc. D'entrada, es vol
abordar un canvi competen-
cial sense abordar un canvi
en el model de finançament

local, fet que porta al fracàs
més absolut. Seguidament,
es diu que la ciutadania
perdrà serveis, perquè quan
diu que s'estalviaran 2.231
MEUR en competències
impròpies (les que ara fan
els ajuntaments, tot i no
tenir-ne atribuïda la com-
petència, però que no fa
ningú més) està dient que
els traurà als ajuntaments
però no els atribuirà a ningú,
perquè si no no seria estalvi,
seria un canvi competencial.
I per acabar, es fa referència
a la modificació de les retri-
bucions dels regidors, fet
que només suposarà un 2 %
d'estalvi. Un estalvi molt
menor del que suposaria eli-
minar els ministeris espan-
yols que tenen transferides
les competències. És veritat
que, segurament, cal també
fer una reflexió i canvis
sobre les retribucions, però
no es pot deixar sense retri-
bució, per exemple, els elec-
tes de municipis menors de
1.000 habitants. Que no fan
una feina? Qui es dedicarà a
la causa pública amb digni-
tat, només qui té diners i la
vida solucionada? 
El Govern espanyol s'enfon-
sa, els casos de corrupció
amb càrrecs del PP impu-
tats són diversos, els proble-
mes d'inviabilitat política,
econòmica i ètica de l'Estat
són evidents i la manera de
tapar-los és apuntant als
ajuntaments. No ens deixem
enganyar. Senyor Montoro,
que no som ximples.

Adam Tomàs
Secretari de Política

Municipal de la Federació
de l'Ebre d'ERC

                                       



DIVENDRES 22
DE FEBRER
DE 2013

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

3www.mesebre.cat

AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona) 

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P4300400 A- Registre Entitats: 01430043

ANUNCI

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió de data 31/01/2013, va aprovar inicialment de la modificació del
Reglament de règim intern de la Llar de jubilats i pensionistes de les Cases d'Alcanar. 

Aquest reglament se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a fi que les persones inte-
ressades puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província (BOPT) i el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), i amb exposició al Tauler
d'Anuncis de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de l'úl-
tima de les publicacions oficials esmentades. En cas que no se n'hi presentin durant aquest termini, l'a-
cord es considerarà aprovat definitivament. 

L'ALCALDE, 
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 5 de febrer de 2013

Un nou cop mortal a l'econo-
mia de la Ribera d'Ebre i del
conjunt del territori. 
Moltes empreses depenen
indirectament d'Ercros i
l'ERO pot afectar unes 250
persones. "Significa una
trompada econòmica molt
forta, no podem dir que és
un desmantellament total,
però sí un cop de mort per a
la fàbrica", ha declarat Josep
Casadó, secretari de CCOO
a l’Ebre, a l'ACN. 
L'Ajuntament de Flix ja ha
aprovat una moció de suport
als  treballadors afectats. El
consistori denuncia que
l'ERO amaga un "desmante-
llament de la major part de
l'estructura productora a
Flix" i "la condemna al tanca-
ment total de la factoria a
curt termini". Des de
l'Ajuntament es demana al
grup químic que s'ho repen-
si, busqui alternatives i tiri
enrere un ERO que acabarà
esquitxant empreses auxi-
liars, amb 80 treballadors
afectats més, com a mínim. 

Ercros ha comunicat unes
pèrdues de 12,13 MEURÛ
l'any passat per culpa de la
baixada de la facturació cau-
sada, segons l'empresa,
més per la caiguda de
volums que pels preus dels
productes venuts. En un
comunicat, l'empresa ha
argumentat que «la recaigu-
da de l'activitat a Europa a
partir de la segona meitat

del 2012 va suposar un fre
a la incipient recuperació
iniciada per Ercros des de
mitjan any anterior».
La Federació d'Indústria de
la USOC (FIUSOC) ha anun-
ciat que “demanarem tota
la documentació justificati-
va a la companyia per tal
de treballar amb l'objectiu
de minimitzar l'impacte
social de la mesura anun-

ciada”. Maria Recuero,
Secretària general de la
FIUSOC, ha comentat que
“estem davant una decisió
empresarial amb un impac-
te en l'ocupació molt elevat
i no acceptarem qualsevol
argumentari de l'empresa.
La crisi afecta al sector quí-
mic però caldrà analitzar
detingudament la situació
del grup en el procés nego-

ciador que iniciem”, ha
explicat.
A més, en l'Expedient de
Regulació d'Ocupació que
l'empresa té previst pre-
sentar avui divendres, es
preveu també acomiadar
10 treballadors més de
Vilaseca, 7 de Cardona, 3
de Barcelona i 25 de la
planta de Cartagena. Les
mobilitzacions ja s’han ini-

ciat. 
El consistori va convocar
ahir dijous a la tarde un ple
extraordinari. En paral·lel, a
la mateixa hora, també es va
fer una concentració ciutada-
na davant l'Ajuntament. Els
mitjans de comunicació i les
xarxes socials s’han fet
ressó de la noticia, com es
pot comprovar en la imatge
de la part superior.

«Que no ens apaguen la llum 
d’un poble»

Ercros ha anunciat un
ERO per acomiadar fins a
156 treballadors a Flix.
Són 130 empleats i més
d'una vintena de prejubi-
lacions. Són 207 treballa-
dors, això suposaria pres-
cindir del 75% de la plan-
tilla.

L’ERO d’ERCROS pot ser un cop «mortal» per l’economia de la comarca i el territori

El 75% de la plantilla de la fàbrica es veuria afectat

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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Pallarès ha destacat el
nombres de places de
residència i de centre de
dia que s'han posat o es
posaran en breu en marxa
al territori. Així, a Batea ja
estan en funcionament les
30 places concertades de
la residència, més les 30
privades, i s'ha concentrat
el Centre de Dia en un únic
servei, “per fer-lo més via-
ble ja que era impensable
tenir dos centres de dia en
un municipi on és impossi-
ble que pugui coexistir”, i

a Tivissa, s'han posat en
marxa 15 places al Centre
de Dia. També s'han sig-
nat els convenis de 10 pla-
ces de residència i 5 pla-
ces de centre de dia a
Alcanar; mentre que pro-
perament es podran posar
en marxa 30 places de
residència concertades
més 10 de centre de dia a
l'Ametlla de Mar i també
les 20 places per a disca-
pacitats amb trastorns de
la conducta a Deltebre. En
la sessió ordinària del
Consell de Direcció, la
directora territorial de
Governació ha presentat
els projectes de Riba-roja
d'Ebre i la Torre de
l'Espanyol, que el dia 21
van signar el programa
Viure al Poble Més. I
també ha destacat que el
dia 27 de febrer finalitza la
convocatòria del Pla Únic
d'Obres i Serveis de
Catalunya (POUSC) “que

enguany destina prop de 7
milions d'euros a les
Terres de l'Ebre per al
manteniment d'obres
municipals, complint així
una demanda dels alcal-
des perquè han fet obres
que ara necessiten el man-

teniment, així per exem-
ple, el municipi més petit
Part de Comte rebrà
16.000ÛE/any i el munici-
pi més gran, Tortosa en
rebrà 76.000 E, juntament
amb les quatre EMD de
l'Ebre, que també rebran

aquestes subvencions
d'un total de 75.000
E/any, mentre que per a
noves obres es filarà molt
prim perquè es projectes
aquelles obres viables i
sostenibles” - destacava
Xavier Pallarès.

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, ha pre-
sidit aquesta setmana, la
primera sessió ordinària
del Consell de Direcció
de l'Administració del
Govern a les Terres de
l'Ebre de la nova legisla-
tura.

La primera tinent d'alcalde
de l'Ajuntament de Tortosa i
presidenta de la societat
municipal GUMTSA,
Meritxell Roigé, ha qualificat
de "reprovables" i "irrespon-
sables" les afirmacions que
ha fet aquest dimarts el
portaveu del grup municipal

d'ICV, Jordi Jordan, en con-
siderar que l'equip de
govern hauria intentat
maquillar els comptes
reals. A més, Jordan ha
demanat a la Sindicatura de
Comptes que estudiï la
comptabilitat de les socie-
tats municipals del consis-

tori, cosa que per Roigé "no
té gaire sentit" perquè
segons assegura la
Sindicatura i el Tribunal de
Comptes ja disposa de la
informació. Segons els eco-
socialistes, un cop analit-
zats el comptes generals i
els documents annexes de

l'expedient s'entenia que es
posaven de manifest alguns
procediments comptables i
d'auditories, com l'efectua-
da a GUMTSA o manca d'in-
formació de la situació de

desequilibri econòmic-finan-
cer i patrimonial a finals del
2011, així com la possible
imputació de conceptes de
despeses a patrimoni
immobilitzat, entre d'altres.

Roigé qualifica de «reprovables» les
afirmacions de Jordan sobre els

comptes de GUMTSA
Fetes aquest dimarts davant la Delegació del Govern

Més de 600 perdius proce-
dents de la Granja
Cinegètica de
Torreferrussa (Vallès
Occidental) van estar allibe-
rades aquest dimecres al
matí en espais forestals
afectats per l'incendi del
passat mes de maig a
Rasquera (Ribera d'Ebre) i
el Perelló (Baix Ebre).
L'operació de repoblació
cinegètica, impulsada per
la Federació catalana de
Caça i el Departament
d'Agricultura, ha de perme-
tre també contribuir a la
recuperació d'altres espè-
cies animals aprofitant la
prohibició de caça en
aquests espais durant els
dos anys posteriors al sinis-
tre. 

Repoblació de
la zona de
Rasquera

El Jutjat Penal de Tortosa
és un dels més saturats
de tot l'Estat espanyol,
segons ha explicat el pre-
sident de l'Audiència de
Tarragona, Javier
Hernández. En cinc anys,
del 2007 al 2012, aquest
jutjat ha duplicat el nom-
bre d'assumptes que hi
entren. Per tal de resoldre
la saturació d'aquest jutjat
i també la que pateixen
els de Reus, El Vendrell i
Tarragona, el president de
l'Audiència ha demanat un
reforç de set nous jutges
per a tota la demarcació.
Ho ha fet aquest dimarts
a Tarragona, durant la reu-
nió de la Sala de Govern
del TSJC, que s'ha fet a
l'edifici judicial. 

Saturació del
Jutjat Penal de

Tortosa

Benestar Social i Familia posa noves places de
residència i centre de dia al territori

Primera sessió ordinària del Consell de Direcció de la nova legislatura

ACTUALITAT
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ERC recorda que, l'any
2006, el Centre de
Tecnificació Esportiva
d'Amposta va obtenir la
classificació per part del
CSD, després que iniciés la
seva activitat el setembre
de 2004, i que, des de lla-
vors, el CSD ha anat sub-
vencionant el Consell
Català de l'Esport per què
aquest organisme autònom
de la Generalitat de
Catalunya transferís a
l'Ajuntament d'Amposta
diners que contribuïen a fer

front a les despeses de
gestió i d'inversió en equi-
paments esportius i per a
l'adquisició de material
esportiu. Adam Tomàs, por-
taveu del Grup Municipal
d'Esquerra d'Amposta, ha
donat a conèixer que, en la
comissió informativa muni-
cipal d'Esports i Turisme de
l'Ajuntament d'Amposta del
passat 14 de febrer, es va
informar que el CSD no
transferirà els recursos
compromesos per al pas-
sat any 2012 perquè la
comunitat autònoma de
Catalunya no ha complert
amb els objectius de dèficit
establerts per l'Estat
espanyol. 
Segons Tomàs, 'això supo-
sarà una pèrdua d'aproxi-
madament 48.000 Euros,
que haurà d'assumir
l'Ajuntament d'Amposta'.
El portaveu d'Esquerra
d'Amposta ha recordat que
'aquesta decisió se susten-
ta en un informe del
Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques,

que hagués pogut ser
negatiu, però pel que sem-
bla no hi ha voluntat política
per complir amb els com-
promisos amb Catalunya'. 
D'altra banda, Jesús Auré,
regidor d'Esquerra
d'Amposta, ha instat el
ministre Montoro a
començar a retallar les
àrees de govern les com-

petències de les quals són
catalanes. 
En aquest sentit, ha recor-
dat que 'Catalunya té com-
petències exclusives en
Esports i en Cultura i que,
eliminant aquests ministe-
ris, l'Estat espanyol podria
estalviar-se penalitzar-nos,
sobretot perquè ells són els
primers a incomplir les

seves obligacions econòmi-
ques amb el nostre país'. 
Jesús Auré també ha expli-
cat que 'si l'Estat no canvia
la seva actitud bel·ligerant
en contra de Catalunya,
Catalunya ho tindrà molt
malament per poder rebre
la subvenció d'enguany,
perquè li serà impossible
arribar als objectius.

El Grup Municipal
d'Esquerra d'Amposta
ha fet saber en roda
de premsa que el
Consejo Superior de
Deportes (CSD) ha
enretirat l'ajuda
econòmica anual que
donava al Centre de
Tecnificació Esportiva
d'Amposta.

La CUP de les Terres de
l'Ebre ha reiterat la seva
demanda de transparèn-
cia en la gestió del grup
Sagessa i les seves fun-
dacions instant, nova-
ment, a les administra-
cions locals que hi parti-
cipen perquè la societat
faci públics els comptes
anuals, les adjudica-
cions d'obres i serveis
així com els processos
de contractació i sous
dels directius. Després
de la resposta negativa
a les instàncies presen-
tades el passat novem-
bre demanant una audi-
toria del grup, ateses
les irregularitats apare-
gudes al hòlding Innova
del qual en forma part,
la CUP de les Terres de
l'Ebre ha presentat
noves instàncies als
ajuntaments de Tortosa,
Amposta, Gandesa i als
quatre consells comar-
cals del territori.

La CUP demana
la transparència

en la gestió

ERC reclamarà a Madrid “els diners que deu a 
l’Ajuntament d’Amposta pel Centre de Tecnificació”

El grup presentarà una bateria de preguntes al Congrés per veure la situació d’altres comunitats autònomes

ACTUALITAT

              



DIVENDRES 22
DE FEBRER

DE 20136

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

L'activitat de cirurgia
major en el seu conjunt,
és a dir, les interven-
cions programades, les
urgents i la cirurgia
major ambulatòria (CMA)
de l'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta (HTVC)
va créixer durant el
2012 un 11,4% respecte
l'any anterior, gràcies a
les 4.828 operacions
efectuades al tancament
de l'exercici.
D'aquestes operacions,
les programades més
complexes van augmen-
tar un 10,3% respecte el

2011, amb un total de
1.777 intervencions, i en
el capítol de cirurgia
major ambulatòria
(CMA), l'increment va ser
del 45,7%, amb 1.412. 
Tan sols les urgents van
experimentar un des-
cens (-5,4%), fruit de la
situació conjuntural de
disminució de les urgèn-
cies hospitalàries.
A banda de l'activitat qui-
rúrgica major, cal desta-
car que la cirurgia
menor ambulatòria ha
crescut durant el 2012
un 10,6%, amb un total
de 7.093 intervencions
realitzades.
Altres dades que confir-
men l'increment de l'acti-
vitat hospitalària al
Verge de la Cinta són les
5.414 consultes de tele-
medicina (un 26,02%
més que el 2011); les
12.113 sessions a l'hos-
pital de dia (un 0,77%

més); les 9.142 proves
realitzades (un 3,7%
més) gràcies a la incor-

poració del nou TAC a
mitjans de 2012, i les
2.154 colonoscòpies

(un 24,2% més) i les
1.220 gastroscòpies (un
10,3% més).

Les proves diagnòsti-
ques com les colo-
noscòpies i les gas-
troscòpies es van
incrementar un
24,2% i un 10,3%,
respectivament.

REDACCIÓ

Imatge d’arxiu de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
Cedida

Per als socialistes la impli-
cació dels tortosins i torto-
sines és fonamental per
millorar la qualitat de vida a
la ciutat. És una campanya
“per obrir els ulls al govern
de CiU i que destini més
recursos al manteniment i

neteja dels carrers”. 
La ciutadania pot seguir i
també participar en la cam-
panya pel web www.xeictor-
tosa.webnode.es i a través
dels perfils de twitter,
@xeictortosa #xeictortosa,
facebook, Xeic Tortosa, i

Instagram, @xeictortosa
#tortosa. La forma de parti-
cipar és la següent. Quan
es localitzi un desperfecte
o un espai amb alguna
incidència, es fa una foto
amb el cartell Xeic!, que es
pot descarregar en el web

de la campanya. 
La imatge es pot enviar per
correu (al web) o penjar-la al
perfil de facebook. 
Es pot lliurar amb el nom o
amb un pseudònim, tot indi-
cant el lloc on pertany.

ots aquells que facin arri-
bar les seves fotos partici-
paran en un concurs. l
guanyador rebrà com a
premi una nit d'hotel a
Vitòria-Gasteiz, la capital
verda d'Europa 2012. 

Xeic! Pos com tenen Tortosa!, campanya
de millora de la via pública que

presenta el PSC
“La implicació dels tortosins i les tortosines és fonamental”

El subdelegat del govern
espanyol a Tarragona,
Jordi Sierra, ha defen-
sat, a través d'un comu-
nicat, el dret de l'admi-
nistració que representa
a presentar un conten-
ciós administratiu contra
l'Ajuntament de l'Aldea
per la seva declaració
de "territori català lliure i
sobirà". Sierra ha posat
en dubte que el consisto-
ri de l'Aldea tingui les
competències per fer
aquesta declaració. El
subdelegat del govern
també ha assegurat que
si "els tribunals determi-
nen" que aquesta moció
respon "a un exercici del
dret a la llibertat d'ex-
pressió, la subdelegació
del govern de l'Estat no
tindrà res a dir.

La Subdelegació
del govern a

Tarragona respon

L'existència d'un centre
BTT homologat a la Terra
Alta ajudaria a fer present
la Via Verda en les princi-
pals xarxes cicloturísti-
ques i arribar a un seg-
ment de turistes molt
específics de França,
l'Europa Central i el
Benelux. El president del
Consell Comarcal de la
Terra Alta, Carles Luz,
creu que el centre no
seria una competència
per a la resta dels nego-
cis de lloguer de bicicle-
tes que ja existeixen a la
comarca. La millor ubica-
ció d'aquest centre és
l'antiga estació de Bot.

Un centre BTT
homologat a la

Terra Alta

L’Hospital Verge de la Cinta augmenta un 11,4% 
l’activitat quirúrgica durant el 2012

Així ho comunica l’Institut Català de la Salut

ACTUALITAT
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Són moltes les vostres
aportacions que en
podeu fer aribar.
Recolzament de candida-
tures ja inscrites o ano-
tar-ne de noves.
Important recordar que
aquests premis són uns
premis populars que
s'han generat, amb la
interconnexió amb lec-

tors de MÉS EBRE i amb
espectadors de CANAL
TE, i que en formen part
11 categories. Els guan-
yadors i els finalistes són
decidits per la gent del
territori a través del seu
ordinador, uns premis
que han estat, desde el
seu inici, ben valorats
per la societat ebrenca i
que són un impuls per al
nostre territori pel que
signifiquen i per la seua
originalitat. Per a nosal-
tres, els que hem creat
aquesta iniciativa, i l'hem
vist crèixer any rera any,
arribant a la quarta edi-
ció que es celebra ara, la
recompensa del treball
efectuat és sensacional
amb la resposta del terri-
tori de les Terres de
l’Ebre. Per això ara
demanem la mateixa
implicació, perquè com
més veus es facin sentir
més equitatiu serà el
concurs i més merescuts
els seus guanyadors.
Simplement demanar

que tothom digui la seva,
aporti el seu granet de
sorra, i faci parlar la veu
de l'Ebre. Tenim una
cosa clara, el nostre

equip seguirà lluitant
sempre per fer les coses
ben fetes. I aquest també
ens agradaria que fos
l'objectiu generalitzat de

les Terres de l'Ebre. 
Els EBRELÍDERS, d'a-
questa forma, han pogut,
poden i podran premiar-
ho.

Quarta edició dels Premis Populars del
territori: Ebrelíders 

Els premis
EBRELÍDERS ja estan
un altre cop en marxa,
i desde l'organització
ens agradaria que la
resposta del públic fos
tant o més positiva
que en edicions ante-
riors.  Ja ens podeu
visitar a la pàgina web
www.ebrel iders.cat
per deixar la vostra
emprenta en els pre-
mis.

La pàgina web ja està apunt per començar a rebre les candidatures

És el moment que la gent de l’Ebre parli!

REDACCIÓ

L'Ajuntament de
Deltebre ha signat un
conveni amb l'empresa
de distribució de produc-
tes alimentaris Bon Preu,
a través del seu super-
mercat de Deltebre, per
poder gestionar la distri-
bució de productes ali-
mentaris de primera
necessitat per a les famí-
lies amb dificultats del
municipi. El Supermercat
Bon Preu farà, setmanal-
ment, una donació única
i exclusivament solidària
a l'Ajuntament de pro-
ductes envasats que no
estan caducats, aptes
per al consum humà i
que sense haver patit
cap deteriorament no es
poden vendre perquè
presenten defectes estè-
tics o en l'embalatge,
embolcall o envàs.

Gràcies a la signatura
d'aquest conveni l'Àrea
de Política Social de
l'Ajuntament podrà ges-
tionar a través dels
Serveis Socials Bàsics
aquests aliments i donar
resposta a la demanda
real de les famílies amb
greus dificultats econò-
miques del nostre poble.
També informat que
l'Ajuntament ha encoma-
nat a la URV l'Estudi
Històric de Deltebre a
través d'una beca. Sobre
Deltebre, un municipi
jove amb més de
12.000 habitants, s'han
escrit articles històrics i
hi ha diferents publica-
cions, però mai s'ha fet
un estudi històric global
que permeti aprofundir en
les diferents etapes històri-
ques. 

Deltebre signa un conveni amb BonPreu
per ajudar a les persones més necessitades

Una donació a la setmana d’aliments no caducats

El Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) proposa
al Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme l'ober-
tura d'un expedient san-
cionador per infracció
"greu" de pèrdua d'infor-
mació als titulars de les
centrals nuclears
d'Ascó I i II (Ribera
d'Ebre), per no haver
pogut precisar la ubica-
ció exacta de 233 fonts
radioactives en desús.
Durant una inspecció
rutinària realitzada a la
central els dies 5 i 6 de
juliol del 2011, el CSN
va detectar irregulari-
tats en l'inventari de les
fonts encapsulades fora
d'ús que s'havien de tro-
bar a la instal·lació, d'a-
cord amb el Pla de
Gestió de Residus
Radioactius en vigor. En
una inspecció posterior
s'hi van detectar defi-
ciències "rellevants" en
la seva gestió i control.

Infracció
greu per a la

central
nuclear
d’Ascó

Les demandes de diver-
sos Pobles de la Conca
de Barberà perquè es
reprenguin les obres del
canal de regadiu Segarra-
Garrigues i poder accedir
així a un abastament de
qualitat amb aigua del
Segre (procedent de l'em-
bassament de Rialb) a tra-
vés d'aquesta infraestruc-
tura, ha fet sonar de nou
les alarmes a la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE). 
Segons recorden des del
moviment social ebrenc,
aquesta operació suposa
a la pràctica una intercon-
nexió de xarxes entre
dues conques hidrogràfi-
ques diferents, la de
l'Ebre a la que pertany el
riu Segre i el pantà de
Rialb, i les conques inter-
nes de Catalunya, a la
que pertanyen els pobles
demandants de les Piles,
Forès o Santa Coloma de
Queralt, entre altres. Així
que a la pràctica, es trac-
taria  d'un petit transvasa-
ment.

La PDE 
torna a 
alertar

ACTUALITAT
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Ivan Carbonell, llicenciat
en Filologia Catalana i
Humanitats per la
Universitat de Valencia, i
professor de valencià de
secundària amb l'obra
“Els aprenents de traï-
dor” ha estat el guanya-
dor del 21è Premi de
Narrativa Vila de
l'Ametlla de Mar. Un
premi impulsat des de la
regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar dotat amb 3000
euros i la publicació de la
obra guanyadora a tra-
vés de Cossetània. I és
que malgrat els moments
de dificultat econòmica

el consistori calero ha
volgut renovar la seva
aposta per la cultura en
aquesta vint-i-unena edi-
ció del premi. El que
també s'ha renovat és
l'alt nombre de partici-
pants i el nivell de les
obres. De les 24 obres
admeses, l'obra de
Carbonell va ser premia-
da per unanimitat per
tots els membres del
Jurat el passat 9 de
febrer. «Fa molts anys
que treballava en aques-
ta novel·la, pràcticament
una dècada. De fet és
una de les meves prime-
res novel·les. Vaig pen-

sar que un bon lloc on
podia ser llegida i entesa
era a l'Ametlla de Mar.

Les Terres de l'Ebre són
confluència de moltes
terres i persones».

El projecte 6/16 pretén implicar a les famílies i treballar l'èxit escolar, la igualtat d'oportunitats i el voluntariat

La Fila amb Càritas

El grup musical de
Deltebre, en ruta des del
2009, ens torna a
presentar un altre disc, "
Per camins trencats ", el 3r
de la seua trajectòria, curta
en el temps però molt
intensa en la producció
musical, l'acte será aquest
divendres a les 8 de la
tarda a la SEM Ramon
Calvo . En aquest nou
treball d'estudi tornen als
seus orígens: amb cançons
suaus, amb lletres una
mica nostàlgiques i
somiatruites. Del primer al
segon treball l'evolució està
en què se consolida el grup

i això permet una execució
musical de les peces més
rica, en més matisos i en
menys electrònica. El pas a
"Per camins trencats" ve
marcat per una línia que ja
s'insinua a Cowboys, és la
presència dels temes
d'Enric Panisello. Los dos
cantautors, Bonet i
Panisello, que en una
primera audició poden
parèixer molt diferents, en
lo CD se complementen. I
entre ells dos i la resta de
components del grup,
Pablo, Roger i Sergi, han
aconseguit formar un tot
harmònic.

Josep M. Bonet presenta nou treball

La Policia Local ha detingut
dos joves de 20 anys,
Christian Z. i Alexander T.,
de nacionalitat romanesa,
als quals imputa diversos
delictes de robatori amb
força. La detenció es va
produir dilluns passat quan
un ciutadà va trucar a la
Comissaria advertint que
en un pis contigu al seu, en
el qual no hi vivia ningú, hi
havia dues persones que
estaven traient objectes de
l'interior. Els agents van

presentar-se i van acabar
detenint els dos individus,
que posteriorment van
acabar confessant haver
estat els autors del
robatori en aquell i en
almenys quatre habitatges
més. Aquesta detenció té
el seu origen en una
primera denúncia que
presenta un agent de la
propietat immobiliària de
Tortosa davant la
Comissaria de la Policia
Local.

Buidaven els pisos que havien de vendre
Aquest és un projecte
transversal que també
implica una dotzena
d'institucions i associacions
de caràcter social, a més
del Departament
d'Ensenyament. La iniciativa
pretén treballar sobre els
menors en base a tres
grans línies: l'èxit escolar, la
igualtat d'oportunitats i la
família. Tot plegat, sobre el
voluntariat com a eix
transversal. Ahir dijous, a
l’Ajuntament de Tortosa es
presentaven els detalls
d'aquest projecte de la mà
de l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, el director de
l'àrea d'Integració Social de
l'Obra Social "la Caixa",
Marc Simon, la tinent
d'alcalde de l'àrea de
Serveis a les Persones, Ana
Algueró, i la directora de la
Caixa a Tortosa, Montse
Rincón. Aquest projecte
disposa d'un important

suport d'institucions i
entitats del 3r sector. El
projecte 6/16 vol articular
una acció educativa
integrada entre
l'administració, el món
associatiu i la resta d'agents
educatius del municipi. 
Els seus objectius principals
són promoure la cohesió
social; la igualtat
d'oportunitats i l'educació
intercultural; dinamitzar i
potenciar actuacions
coordinades entre els
centres educatius, les
famílies, l'Ajuntament i les
entitats; promoure l'èxit
escolar i l'aprenentatge fora
de l'àmbit formal; i impulsar

Tortosa com a ciutat
educadora. L'alcalde
destacà l'efecte
multiplicador de l'aportació
de l'Obra Social de "la
Caixa" i ha agraït la
implicació d'entitats i
institucions així com del
voluntariat que farà possible
la posada en marxa
d'aquesta iniciativa. El
representant de l'Obra
Social de "la Caixa" ha
valorat que aquest és un
"bon projecte" i que per això
s'ha seleccionat, i ha
recordat que normalment
se subvenciona una de
cada cinc peticions. 
Simon va voler fer notar que

"la fortalesa d'aquesta
iniciativa és la gent que hi ha
al darrera" i ha avançat que
hi ha noves convocatòries
en marxa, una de les quals
sobre habitatge temporal
per a col·lectius
desafavorits. Finalment,
Montse Rincon ha
assenyalat que el 6/16 vol
ser un "exemple de
compromís de 'la Caixa'
amb el territori" i amb les
persones que més acusen
els efectes de la crisi.
Administracions, universitats
i entitats socials treballaran
conjuntament en una
iniciativa que descansa
sobre els tres grans eixos.

Tortosa posa en marxa un nou
projecte socioeducatiu 

L'Ajuntament de
Tortosa impulsa un nou
projecte socioeducatiu
dirigit a infants i joves
d'entre 6 i 16 anys, i a
les seves famílies, que
l'Obra Social "la Caixa"
ha inclòs dins la seva
convocatòria del
Programa d'Ajuts a
Projectes d'Iniciatives
Socials amb una
aportació de 34.200
euros. 

Ivan Carbonell guanya el 21è.
Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar
Un premi de 3000 euros i la publicació de l’obra guanyadora a través de Cossetània

ACTUALITAT

REDACCIO

Seguint amb l'objectiu
marcat l'any 2008 i per
iniciativa de la Banda de
Música de la Unió
Filharmònica d'Amposta el
proper 9 de març  tindrà
lloc a l'Auditori de la
mateixa societat, la sisena
edició del cicle de concerts
benèfics LA FILA AMB...,
que en aquesta ocasió
anirà destinat a Càritas
Interparroquial d'Amposta.
El principal objectiu
d'aquest cicle de concerts
és donar suport i
reconeixement a la tasca
que duen a terme les
entitats socials d'Amposta
i, en especial, a totes

aquelles persones que de
forma voluntària
col·laboren amb aquestes
entitats. La greu crisi
econòmica que ens està
afectant des de fa uns anys
i que afecta especialment a
les economies familiars, ha
provocat un alt nombre de
desocupació, creant
situacions personals i
familiars dramàtiques. Per
això, si sempre ha estat
lloable la tasca que
realitzen les entitats de
caràcter social, donant
suport a les persones més
desfavorides, en aquests
moments el seu treball es
fa imprescindible.  

Obertura del nou rober de Càritas Interparroquial a Tortosa,
que serà també una botiga de roba de segona mà amb fins
benèfics. La inauguració es farà el proper dijous 21 de febrer
a les 18h, al carrer Montcada número 37, de Tortosa.

ACTUALITAT

El Consell Comarcal de la
Terra Alta ha presentat avui
els resultats dels treballs
corresponents al projecte
de desenvolupament de la
cultura de l'olivera de la
Terra Alta, realitzades
durant l'any 2012 al sector
oleicola i turístic de la
comarca, i ha presentat les
accions previstes al llarg
d'aquest any. La
presentació ha anat a
càrrec del tècnics del
Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària
(IRTA), els quals han dirigit
els treballs encaminats a
desenvolupar les bases

científiques per al
desenvolupament d'iniciatives
comercials que permetin
aprofitar el potencial del
sector de l'olivera de la
comarca de la Terra Alta.
En concret, s'ha parlat de
la selecció clonal de la
varietat empeltre, de la qual
ja es disposa de dos clons
que es plantaran
properament a una
parcel·la demostrativa  del
municipi de Batea. També
s'ha fet referència a la
catalogació de noves
oliveres monumentals a la
comarca, especialment al
municipi del Pinell de Brai. 

Monuments de la Terra Alta
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Era l’1-0. Molt aviat. El guió previst
no podria executar-se millor.
Aquest gol obligava al Rubí a haver
d’arriscar. I la Rapitenca va poder

interpretar millor el seu paper. Ben
aplicada enrera i buscant el con-
traatac. Li va sortir perfecte, com
en altres ocasions. 
Obi, dins de la recomposició obli-
gada, va jugar de lateral esquerre.
Va veure una targeta al minut 9.
Estava desubicat i poc després va
fer una altra falta que va necessi-
tar de consulta a l’assistent quan
els jugadors del Rubí demanaven
la segona targeta. Teixidó, amb
bon criteri, va canviar immedia-
tament a Obi. 
A la segona meitat, el Rubí va
avançar línies. La Rapitenca va
poder contraatacar però li va

mancar més tranquil.litat per fer
la darrera passada amb encert.
El Rubí va dominar la pilota però
no va poder gaudir d’ocasions
clares excepte una xilena que
Raül va evitar. 
Nova victòria per la mínima i la
Rapitenca que fa un pas més en-
davant. Diumenge (12 h), visita
al Júpiter. L’equip de la Verneda
té dues baixes per sanció. La
Rapitenca recupera a Julio, Mun-
ta i Javi Ramos però manté les
baixes de Miguel i Felipe. Raül

Teixidó, per motius personals,
no estarà i és molt probable que
tampoc hi sigui el porter Raül
que dimecres es va lesionar al
menisc. El camerunès Michael
va debutar. Se’l va veure molt
baix de forma. Dilluns, Martí Gar-
cia, de Ràdio Ràpita, informava a
Canal TE que se li havia donat la
baixa. 
I ja pensant amb el futur, s’estan
fent proves. Es el cas del benis-
sanetenc Pol, que juga amb l’O-
limpic de Móra. Té 19 anys. 

La Verneda, proper peatge

La Rapitenca va guanyar
el Rubí per 1 a 0. Era, tal
com va qualificar-ho Més
Ebre la setmana passa-
da, el partit de l’orgull. I
així va ser-ho. La Rapi-
tenca va tornar a ser Ma-
de in Teixidó. Amb disci-
plina, serietat i molta
rigorositat defensiva, va
saber contrarrestar el
major domini de pilota
d’un Rubí que és cinquè a
la taula i que va demos-
trar perquè. Un bon
equip. Un gran gol de
Raül Teixidó va decidir.
Era el minut 2. Raül, ins-
pirat diumenge, va deixa
emprenta de la seua tèc-
nica amb un llançament
de falta directe que fou
inapel.lable. 

EL PORTER RAÜL JIMENEZ, AMB LESIÓ AL GENOLL, POTSER BAIXA

La Rapitenca, tot i les baixes, va guanyar el Rubí, en el partit de l’orgull (1-0)

M.V.

Raül Teixidó, poc abans de llançar la falta que va ser l’1-0. 
Un gran gol, diumenge passat, contra el Rubí. 

CANAL TE

A principis de la tempora-
da 96/97 vaig escriure un ar-
ticle el titular del qual era ‘El
perill de Pagar Per Veure’. 

Allí exposava el perjudici
que podia representar per al
futbol modest el menu televi-
siu de partits que, amb el
seu pagament, es podien
veure els diumenges la tar-
de. El Barça jugant en diu-
menge a les 17 hores i els
equips de regional canviant
els partits per evitar que no
hi hagués més gent al bar
que no pas al camp. Poc a
poc es va anar regularitzant
la situació. Ens vam adaptar.
I, tot i que ara hi ha carrusel
de futbol a la tele des de les
quatre de la tarde fins les on-

ze de la nit, els grans acords
televisius ja han fixat que
Barça i Madrid, els que més
poden perjudicar, juguin el
més tard possible. 

Això, amb alguna excep-
ció, ha estat d’aquesta mane-
ra.  No obstant, d’aquí dos
dissabtes, l’excepció serà en
majúscules. El clàssic Ma-
drid-Barça es jugarà en dis-
sabte, el dia 2, a les 16 ho-
res. Ja sé de dos partits que
s’han canviat al dissabte a
les 12 h. L’enrenou serà
gran. ¿Algú està pensant
amb el futbol modest, el for-
matiu, el futbol sala i amb
tots els esports en general?.
Em sembla que no. Altre cop
plou sobre mullat. 

Madrid-Barça,
qui pensa en el futbol modest?

L’opinió de Michel

Reconeixement a Manolo Paez i 
Joan Fatsini, avui divendres

Avui divendres, en un sopar que tindrà lloc al Restaurant el Parc de
Tortosa, es farà un reconeixement a la trajectòria en el món arbitral
ebrenc de Manolo Paez i de Joan Fatsini. Al sopar està previst que hi
siguin àrbitres del comitè ebrenc, a més de la junta directiva, així com
col.legiats d’altres indrets de Catalunya, dels més representatius que
té el comitè català en el futbol estatal i que també s’han apuntat per
estar en la trobada d’aquesta nit.

Michael, tal com es va
informar al programa
Més Esport, dilluns a
Canal TE, ha causat

baixa. El jove Pol Bladé
(Olímpic) entrena

durant la setmana amb
l’equip rapitenc.

Canal TE

L’Amposta visita el cuer, el Valls, equip que té nou entrenador El Jesús i Maria va vèncer a Roda (0-2) i la Cava al Cambrils (3-2)

El líder Ascó rebrà el Morell
PRIMERA CATALANA

L’Ascó es va refer amb la seua
victòria al camp del Tecnofutbol
(0-1). Adrià, amb el llançament
d’una falta, la pilota va desviar-la
la tanca, va aconseguir el gol.
L’Ascó es va defensar amb ordre
i ofici però va patir perquè no va
sentenciar. D’aquesta manera, va
arribar als darrers minuts havent-
se de defensar molt prop de la
seua porteria. I va sofrir. Però va
saber fer-ho i va sumar tres punts
d’or, molt valuosos animicament
per recuperar-se de la derrota de
la jornada anterior.

El diumenge (12 h), l’Ascó
rebrà el Morell. Segueix líder, a
quatre punts del segon .

L’Amposta, per la seua part, va perdre a casa davant el Vista Ale-
gre (1-3). Sergi Ventura, trencant
el fora de joc, va fer el gol de la
jornada amb una gran jugada, al
minut 1. Però l’Amposta no va te-
nir posteriorment la intensitat
adequada i li va entrar por a per-
dre. Va tornar-li a pesar-li la pres-
sió, la responsabilitat de jugar a

casa i el Vista Alegre, amb molta
actitud i fent una feina extraor-
dinària, va remuntar abans del
descans i va sentenciar a la re-
presa (1-3).

Gustavo, per decisió tècnica,
va estar a la banqueta perquè no
va presentar-se al primer entrena-
ment de la setmana, al que ja va
avisar que no podia arribar a ho-
ra per trobar-se fora: “Nacho em
va comentar que havia pres
aquesta decisió i jo, tot i no estar
d’acord, com així vaig dir-li, he de
respectar-la perquè ell és l’entre-
nador”, deia Gustavo. L’Amposta
visita diumenge la UE Valls de Mi-
guel Reverté, equip que és cuer
(12.20h) i que estrena entrena-
dor: Jordi Rojas, que va estar a
l’Ascó i al R. Bítem. Partit trampa.
Finalment, dir que el CF Amposta
ha iniciat la campanya ‘Per 45 eu-
ros, FES-TE SOCI’ per veure els
últims 7 partits a casa. Per
aquest preu surten gairebé dos
partits gratuits.

Els líders no fallen
SEGONA CATALANA

Segueix el frec a frec. Jesús i
Maria i la Cava no cedeixen i
compten els seus partits per
victòries. El Jesús i Maria, fent
una bona sensació, va guanyar
al camp del Roda de Berà per 0-
2. Els ebrencs van avançar-se
en el primer temps quan Nico
aprofitava una jugada de Decal
per a fer el 0-1. Dins de la igual-
tat del primer acte, el Jesús i
Maria va gaudir de més opcions
com de Nico, després d’una
centrada de Masdeu, o una
jugada de gol anulada a
Ferreres per un fora de joc dub-
tós. 
A la represa, el Roda va arriscar
i el Jesús i Maria, mol sòlid en
defensa, va mantenir l’avantat-
ge i, a més, va crear diverses
oportunitats per a sentenciar
abans del 0-2 que va aconse-
guir De Cal en transformar una
falta. El jugador tarragoní està
en un gran moment, com la
resta de l’equip que, amb la

incorporació de Víctor, ha guan-
yat en consistència. Encara
més. 
En la propera jornada, els de
l’Aube rebran el R. Bítem (17 h),
un derbi complicat perquè els
de Bítem, que recuperen efec-
tius, han quedat distanciats de
les primeres tres places però
voldran reduir aquestes distàn-
cies i, a més, poden ser un
equip jutge durant la segona
volta, per la seua qualitat indivi-
dual i com a conjunt. Abans, a
les 16 hores, està prevista la
presentació de tots els equips
de la UD Jesús i Maria. 
Sebas, sancionat, serà baixa en
els locals. Una baixa important.
D’altra banda, el Club Deportiu
la Cava va guanyar el Cambrils
en un partit tancat en el que les
ocasions que van existir es pot
dir que van transformar-se.
Perelló, un dels destacats
durant tot el que portem de
lliga, va fer de falta l’1-0.

Empataria el Cambrils, però el
propi Perelló, rematant amb el
cap una centrada lateral, va
establir el 2-1. A la represa, el
partit estava estancat fins que
Ruibal va aconseguir, a còpia
d’efectivitat, el 3-1. Fins el final
va seguir travat i la victòria local
no va perillar. El segon gol cam-
brilenc arribaria ja en temps afe-
git. La Cava, amb qui va debutar
el jove Jaime Miralles (del juvenil
del Vilareal), visitarà demà dis-
sabte (17 h) el Cunit, cuer del
grup. Un partit trampa i una
nova prova a la seua trajectòria.
Els dos equips del municipi de
Deltebre segueixen líders. 

L’Amposta ha iniciat
una campanya: ‘Per 45

euros, FES-TE SOCI’. És
pel que queda de lliga.

Captació de socis
El J. i Maria rebrà el 

R. Bítem mentre que la
Cava es desplaça demà

a Cunit, cuer.

Proper partit

Jordi Rojas, quan estava el R. Bítem.
Diumenge debuta amb el Valls.
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Xavi Molas, crescut i en un bon estat de forma, va fer el 2-0 
arran d’una centrada-xut.

CANAL TE

Catalònia i Tortosa s’enfrontaven per primer cop en la història
en un partit oficial, a la Santa Creu. Els locals van sortir molt en-
dollats i, durant el primer tram del partit, es van imposar. A més,
una genial incorporació de Cosido per banda, amb desdobla-
ment, va propiciar la rematada d’Eugeni i l’1-0. El partit, amb els
minuts, es va igualar. Va haver-hi molt de respecte. El Catalònia,
inconscientment, també afectat per la necessitat de punts, va
fer un pas enrera defensivament. Però, tot i que el Tortosa tenia
més la possessió, els jesusencs van estar ferms i no van pas-
sar angúnies. A la represa, la dinàmica fou la mateixa. Més ini-
ciativa del Tortosa i el Catalònia ben replegat, esperant la seua
ocasió. Aquesta va arribar amb una jugada de Cosido, bona
combinació, i Eugeni va perdonar. Del 2-0 es va passar a l’em-
pat, gràcies a una genialitat de Joel a qui es va deixar pensar i
que va inventar-se un tret que va ser l’1-1. Resultat final. El Tor-
tosa, que tenia les baixes de Borrull i Accensi, s’allunya dels pri-
mers llocs. El Cata va oferir una bona imatge. Amb molt de tre-
ball. Es el camí per lluitar per la salvació. 

La màgia de Joel genera l’empat
CATALÒNIA-TORTOSA

El Gandesa va guanyar al camp del Gandesa (0-2) i, d’aquesta for-
ma, es recupera de la derrota contra la Cava i es manté en la zona
mitja-alta de la taula. Els gandesans van saber refer-se, tot i tenir un
gran nombre de baixes. Batalla, Marc, Quim, Pau i Marc ho eren per
sanció mentre que Gumiel segueix lesionat. 3 juvenils van anar a Sa-
lou.  Dilla, al primer minut, va fer el 0-1. El gol va fer mal al Salou i
va fer reforçar el Gandesa que va ser el propietari del partit, al pri-
mer temps. Dilla va marcar el segon. A la represa, la pressió fou lo-
cal. El Gandesa es va defensar massa enrera però va poder mante-
nir l’avantatge, fallant un penal a darrera hora, el tercer seguit.
Roger, a l’entrenament de dimarts, també s’ha lesionat. 

Dilla lidera la reacció del Gandesa
0-2 A SALOU, TOT I LES BAIXES

El R. Bítem va empatar a casa contra el Calafell (1-1). Era una bo-
na ocasió per mantenir distàncies amb les primeres places. Ara,
aquestes, queden més lluny. També cal dir que va ser una jornada ad-
versa, per les baixes: Marc Alegre, Sepe, Vives i Paco (lesió), Franklin,
Ubalde i Marc Baiges (sanció). Es va haver de recòrre al filial. Els de
Bítem, però, van sortir ben posats. Els va mancar més encert i preci-
sió en les darreres passades. El Calafell, en una contra, va fer el 0-1.
A la represa, la pressió local es va intensificar. S. Ruiz va empatar,
arran d’un penal a Emili. Poc després, fou anulat un gol a Javi Asin.
L’assistent va donar-lo. L’àrbitre, no. Empat que no permet avançar.
El R.-Bítem, com altres equips, potser un bon jutge a partir d’ara. 

El R.Bítem perd l’ocasió
GOL ANULAT AMB POLÈMICA, AMB L’1-1

El Roquetenc va guanyar el Camp Clar (1-0) en un partit amb doble
valor, molt important per la permanència. “Vam realitzar la millor pri-
mera part de la temporada, amb bona actitud i jugant bé, tenint fins
a cinc ocasions molt clares”, deia Ximo Talarn. Aleix va fer un gol de
crac, des del centre del camp. Fou l’1-0. Els de Roquetes mereixien
més al primer temps. A la segona part, el partit fou més travat, però
malgrat això, els locals van tenir tres ocasions més per poder senten-
ciar. Victòria merescuda, necessària, i un bon partit, amb ordre i dis-
ciplina. Diuemenge, derbi a Tortosa: “serà especial, però no deixen
de ser tres punts molt importants per aconseguir el nostre objectiu,
que no és altre que allunyar-nos de la zona perillosa”.

La millor versió del Roquetenc
DIUMENGE, DERBI A TORTOSA (17 H)

L’Alcanar va guanyar l’Ampolla
(4-0) i va fer un punt i seguit en
la seua ratxa de resultats (19
punts de 21). L’equip d’Alfons
Royo va ser superior i va vèn-
cer a l’Ampolla, conjunt que
arribava en ratxa de resultats
però que no va jugar amb la in-
tensitat adequada, davant d’un
Alcanar que si que va tenir-la. A
més, la feina d’Andreu Fibla,
amb les jugades de laboratori,
va determinar. Va ser així com
l’Alcanar es va posar amb el 2-
0, amb el gran gol de Manel i
el de Xavi Molas, amb una cen-

trada-xut. Els locals van domi-
nar i van desboradar, tenint al-
tres opcions. Però l’Ampolla va
disposar de la seua a través
de Manel Sol, a porteria buida.
Faltava poc per al descans.
Hagués pogut ser el 2-1. A la
represa, el partit es va fractu-
rar i l’Alcanar, amb espais i
amb un Chimeno volador, va
crear més ocasions senten-
ciant amb un gol de manual de
contraatac d’Ivan -molt lluita-
dor-, amb passada d’Adrià
que, a més, va fer el quart.
L’Alcanar, reforçat, és tercer. 

L’Alcanar gaudeix
Va golejar l’Ampolla i segueix tercer

A DOS PUNTS DELS LIDERS
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El Perelló, líder, va guanyar el Vilalba en un partit boig en el que les davan-
teres van superar les defenses. I és que va estar fracturat i obert des de
l’inici. Tudela va fer l’1-0 (2’) mentre Alberto va remuntar (15’). Narcís va
marcar dos gol, un espectacular, de vaselina i Andrei feia el quart, abans
del descans, quan els dos equips tenien opcions. Però els locals van de-
cidir. Yalti, amb un gol fantasma, feia el 4-3 per Andrei, Carpio i Mohe van
sentenciar. El Perelló és líder mentre que el Vilalba, minvat per les baixes
i negat cara el gol, s’acosta a la zona de descens. 

Partit boig i de moltes ocasions
EL LIDER REMUNTA UN 1-2 I GOLEJA 7-3

L’Ametlla va fer la sorpresa en guanyar 0-1 a Flix.  Els caleros, que es-
taven en zona de descens, van aplicar-se i van fer un gran treball, cedint
la iniciativa al rival. El Flix va gaudir d’arribades però no van transformar-
les mentre que els de la Cala van ser més efectius i una acció ben ela-
borada va suposar una centrada i la rematada de Rullo (44’). La represa
va ser un atac i gol local, amb moltes opcions i jugades dins de l’àrea vi-
sitant. Però l’Ametlla, amb nou els darrers minuts, va saber defensar-se.
Tres punts d’or. El Flix, desajustat, fa 4 partits que no guanya. 

L’Ametlla dóna la sorpresa
VA VÈNCER AL CAMP DEL FLIX (0-1)

La Sénia va guanyar a Camarles (2-4) i es situa en la lluita per les prime-
res places (13 punts de 18). La primera meitat dels seniencs va ser per
emmarcar, amb Ramon com a líder, ben arropat per Tolosà. Joan Zarago-
za, a més, va culminar amb un hat-trick la bona feina. El Camarles va pa-
gar car no acabar de tancar bé en defensa, i també la manca de precisió
en els darrers metres. Però la seua actitud va ser bona. Joan Zaragoza
va marcar el 0-1, mentre Dani Fluixà, de penal, empatava. Joan Zaragoza
(30 i 35) establia l’1-3 i Isaac, de penal, va aconseguir l’1-4 amb el que
s’arribava al descans. A la represa, els locals van insistir i van tenir op-
cions. Però no van poder entrar en el partit. Dani Fluixà, pichichi, va fer el
2-4. Amb la mà. Era el descompte.  La Sénia recuperarà el partit al Pinell
el dia 28 de març, dijous sant, a les 19.30 hores. El Camarles rebrà l’Hor-
ta dijous vinent. Finalment, dir que l’Atlas va golejar un Campredó desun-
flat després de la represa de Camarles (5-1). Els de Sergi van sumar tres
punts d amb doble valor amb gols d’Ismail, John, Ismail i Morat. 

La Sénia presenta la seua candidatura
L’ATLAS VA GOLEJAR EL CAMPREDÓ

POL, QUE ENTRENA AMB LA RAPITENCA, VA MARCAR

El Móra la Nova va guanyar
l’Horta i es referma com el líder
del 2013. Són sis victòries
seguides, 19 punts de 21. 
Una ratxa, tot i les baixes, que
ha acostat a l’equip d’Ambrós a
la part alta de la taula.
Cal dir que el partit, pels mèrits
dels dos equips, estava abocat
a l’empat. Però una jugada ailla-
da podia decidir. L’Horta va tenir
la seua, amb una indecisió de
Roger, porter local, que Ernest,
escorat, no va poder acabar d’a-
profitar. I el Móra Nova, en una
acció d’estratègia, minut 87, va
ser qui va marcar. Està en dinà-
mica positiva. Tres punts més.

L’Horta va començar millor el
partit. Ben dirigit per David Cid
va dominar la pilota davant d’un
Móra la Nova descol.locat i que
no fixava bé els marcatges
darrera. Isaac, a la sortida d’un
córner, va fer el 0-1. El Móra la
Nova no es trobava còmode i no
va ser fins els darrers minuts del
primer temps quan va gaudir de
més profunditat. I va empatar
amb el gol de Sisco, tenint dues
opcions més. L’Horta, en un cór-
ner, va gaudir de la seua. La
represa fou travada, amb
poques opcions. I un fet aillat
podia decidir i així ho va fer a
poc del final amb el gol de Marc. 

El Móra la Nova, el líder del 2013
L’empat era el més just però un gol de Marc, a darrera hora, va significar la victòria davant de l’Horta (2-1)

TERCERA CATALANA. SISENA VICTÒRIA SEGUIDA, CONTRA L’HORTA

Encertar enguany el campió de la Segona
catalana és més dificil que encertar una
travessa de 14. Les últimes cinc tempora-
des els campions han estat del Camp de
Tarragona (Torreforta, Camp Clar, Reddis,
Morell i Valls) i solament dos equips
ebrencs han quedat en la segona plaça,
en aquestes cinc temporades.  ¿No els
sembla massa casualitat que els equips
d’aquestes terres no tinguin presència en els ascensos i, a
més, al Catalònia el van castigar a jugar la tornada de la pro-
moció d’ascens a porta tancada perquè no pugés? Aquesta
temporada, però, tot ha canviat. La Quinta Provincia domi-
na. Jesús i Maria, la Cava i Alcanar no solament encapcelen
la taula si no que a més tenen un 99% d’opcions de pujar. 
Hi ha ganes de pujar a Primera catalana? De portes a fora,
no. Però la Cava potser fa anys que ho busca. L’Alcanar en
les darreres tres campanyes acarona la promoció. El Jesús
i Maria, actual líder, cada any bat un rècord. Campió de
Segona regional 09/10 i, en les dues últimes campanyes,
cada any es supera a sí mateix. Sisè fa dues lligues, tercer
en la passada i en aquesta li queda acabar primer o segon.
El que penso que està clar és que no es decidirà qui serà el
campió i el subcampió fins la darrera jornada. 
El Jesús i Maria té al seu favor que li falten vuit partits al seu
camp, que és un fortí, i sis fora. L’Alcanar, set a casa i set
fora. La Cava, a priori, és qui ho té més complicat, sis a
casa i vuit a camp contrari i amb una estadística curiosa i és
que contra els equips d’aquesta zona ha perdut quatre par-
tits, i n’ha empatat dos i, en canvi, davant dels conjunts de
Tarragona no ha perdut. Els tres tenen bons equips.
L’Alcanar, dels 18 integrants de la plantilla, 12 són de casa
i té quatre jugadors que han militat a la Tercera divisió (Edu,
Molas, Vates i Subirats) i té una davantera demoledora amb
Chimeno, Adrià i Ivan. 
El Jesús i Maria és un equip que juga un futbol directe i va a
per totes, amb molta intensitat. Les seues estrelles,
Ferreres, Nico i Dani estan que se’n surten. 
La Cava, per la seua part, té un equip compacte, un bon por-
ter, bona defensa i mig del camp i homes decisius com
Jaime, Ruibal i Agus...qualsevol pot marcar. 
Els tres equips, de ben segur, si juguessin a Primera catala-
na, penso que dos se salvarien. Com diuen fonts del Jesús
i Maria, “ens podriem mantenir” i és que jugar al seu camp
són 54 punts gairebé segurs. Si restem les ensopegades
que podrien haver-hi, hi ha punts per salvar-se.
Ara bé, els interessa a aquests tres equips pujar?. No.
Potser la Cava i Jesús i Maria, si han de pujar, facin una
assemblea de socis perquè ells decideixin l’ascens. La veri-
tat és que no servirà perquè si solament un club decideix, en
una assemblea, pujar de categoria, l’altre, si també té
opcions, també decidiria fer-ho, independenment dels resul-
tats de la possible assemblea.  Es la ‘guerra de dos clubs’
que va concentrar més de 1000 persones en el derbi.
Penso que si la Cava ho aconsegueix després de poder-ho
pensar des de fa temps, serà en bona part gràcies a la moti-
vació i l’empenta que transmet el fet de tenir al fratern rival
en la mateixa lluita. La temporada passada, el Jesús i Maria
va quedar per sobre i la directiva de la Cava va pender mesu-
res per aquesta lliga. Es va apuntalar la plantilla i es va reno-
var a un tècnic que té part de culpa de que aquest conjunt
estigui fent història. En els darrers 20 anys, només en dues
ocasions la Cava ha acabat en tercera posició. Gràcies a
confiar en el mateix entrenador, un fet que no era així en els
darrers deu anys, la Cava ha trobat el seu camí. També amb
la rivalitat del Jesús i Maria que l’ha impulsat més cap a les
places de dalt. 
La primera aposta és que pujaran la Cava i el Jesús i Maria.
Si això no es produís, seria l’Alcanar campió o subcampió.
Jo voldria que la Federació canviés la reglamentació i que es
fes un play-off, amb una lligueta. S’imaginen quines taquilles!.
Penso que mereixen els tres equips estar a la Primera cata-
lana. Ho mereixen el Jesús i Maria i la Cava pujar a la sego-
na categoria del futbol català i si fa falta a la Tercera divisió.
Els dos junts, agafats de la mà, amb el nom d’un mateix club
amb la denominació Delta de l’Ebre-la Cava-Jesús i Maria
serien més grans. Però sé que això a hores d’ara és impos-
sible. Però torres més altes han caigut. 
Fa quatre anys que encerto els campions. Els que em
segueixen, ho saben. Des del Foro ja desaparegut Ebre
Futbol, des d’Icompeticion i aquí a Més Ebre plasmo amb
antelació els campions, molts mesos abans.

La lliga passada, el 18 de novembre del 2011, vaig dir
que el Morell seria el campió. Fa dues campanyes, el Valls;

La Cava quedarà campió.
El Jesús i Maria, subcampió

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Isaac, a la sortida d’un córner, va avançar l’Horta, al minut 14.

CANALTE

L’Olímpic recupera la segona plaça

L’Olímpic va guanyar el Pinell (1-0) en un derbi igualat i emocionant fins
el final. Els pinellans van avisar primer, amb ocasions de Toni i de Julio
que Marc va evitar. Seria l’Olímpic, però, qui abans del descans, faria l’1-
0 arran d’un tret de Jaume que Norbert va rebutjar. Pol, amb la canya,
va aconseguir l’1-0. A la represa, d’entrada, seria l’Olímpic qui va perdo-
nar. El partit, molt intens, estava obert, si bé el Pinell ja va tenir poca pro-
funditat. Fins els darrers minuts quan en una jugada embolicada, hagués
pogut empatar. Va ser Marc qui va evitar-ho. L’Olímpic puja a la segona
plaça. El Pinell no pot fer un salt. Lamentar la lesió de Valero (6’). 

EMPAT A ZERO, ULLDECONA-DELTEBRE 

“L’Ulldecona, l’equip que més ens ha pressionat”
Ulldecona i Deltebre van empatar. Segons Baltasar Capera, tècnic del
Deltebre, “l’Ulldecona em va agradar, sap a què juga i va pressionar mol-
tíssim, sobre tot al segon temps, amb intensitat. Vam haver de treballar
molt. L’empat va ser meritori”. Des d’Ulldecona es valorava el treball “no-
més ens va faltar més precisió en els darrers metres”. L’Ulldecona, únic
equip que no ha perdut a casa, fa 9 jornades que no perd. 

SANTA BÀRBARA-ALDEANA 

Choli, de falta, assoleix l’1 a 1 (80’)
S. Bàrbara i Aldeana van empatar. Dos equips que busquen allunyar-se
de la zona compromesa. “La primera meitat va ser nostra, amb opcions
per fer el 2-0. A la represa, en vam tenir dues, sense encert. L’Aldeana
va dominar, tot i que sense opcions”, deien des de S. Bàrbara. Des de
l’Aldea, molestos per l’arbitratge, consideraven que “vam merèixer més
per domini i ocasions”.  Pau Tomàs, aprofitant una indecisió de Romeu,
va fer l’1-0. El debutant Choli, de falta, va empatar a poc del final.

El Tivenys empata a Sant Jaume (93’)

St. Jaume i Tivenys van empatar (2-2). El Tivenys va tenir les seues arri-
bades i Pau va obtenir el 0-1. El S.Jaume va reaccionar, amb els gols
de Robert i de Joan, i fent un travesser i gaudint d’altres oportunitats.
Però no va sentenciar i, en temps afegit, la feina i la voluntat del Tivenys
va signficar l’empat. Manel, Murri i Abraham segueixen sent baixa. 

fa tres, Reddis i R. Bítem i fa quatre, Catalònia i Camp Clar. No he fallat en cap any. Es pot comprovar. En aquesta temporada me la
jugo i molt. Pujaran la Cava i el Jesús i Maria. Un serà el campió i l’altre, el Jesús i Maria, promocionarà i passarà l’eliminatòria. Després
de quatre temporades encertant el campió, igual en aquesta campanya rellisco. Però arrisco. Ho sento per l’Alcanar encara que és
un gran tapat. I aviso que aviat començaré la secció, en la columna, del termòmetre de l’ascens. Sort a la Cava i al Jesús i Maria.
També a l’Alcanar per a poder veure un tram final de lliga apassionant, frenètic, i sense pausa. Posent-li el qualificatiu que creguin. El
meu desig és que pugen els tres. No potser. Es així la vida i el futbol
TERCERA CATALANA. ELS TRES LIDERS NO ESTAN EN FORMA. Aquesta categoria està més igualada que mai i ho demostra
el fet que els tres primers, en les darreres set jornades, no són equips que comanden la classificació: Móra la Nova, Ulldecona i la
Sénia amb 19, 15 i 13 punts són els líders en els últims set partits. El Perelló és quart, l’Olímpic, cinquè, i el Flix, onzè. De moment,
no ha servit de res el cessament del mister Lizaso. Com es diu, més val la pena alguna cosa coneguda que no una altra de descone-
guda. El Perelló perdia 1-2 i va remuntar amb set gols. I compte a la dada: Mohe només en va fer un. Això demostra que aquest equip
no depèn solament d’aquest jugador, com diuen molts. Com vaig apostar al seu moment, l’Atlas és equip revelació i s’està consoli-
dant. Però clubs històrics com Aldeana, Sant Jaume, l’Ametlla o Santa Bàrbara corren perill de descens. I hi ha un equip que ha impug-
nat dos partits. La Federació no els ha donat la raó. No obstant, en defensa dels seus interessos, ho han intentat. 
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Alcanar (17 h)
Roquetenc-Batea (16.30 h)

R. Bítem-Arnes (16 h)
Jesús i Maria-Corbera (17.30 h)

Diumenge 
Muntells-Godall (16 h)
Bot-la Galera (16 h)
Ginestar-Xerta (16 h)

Benissanet-Tivissa (16 h)

RESULTATS

20a jornada Quarta catalana

Xerta-Benissanet 1-2

Muntells-Alcanar 0-1

la Galera-J. i Maria 3-2

Godall-Roquetenc 2-1

Batea-R. Bítem 2-7

Corbera-Deltebre 12-0

Tivissa-Catalònia 5-3

Arnes-Bot 1-2

Ginestar, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 19 90 17 50

2. Batea 19 51 23 48

3. Alcanar 19 47 10 47

4. R. Bítem 19 59 17 39

5. Catalònia 19 38 36 33

6. Arnes 19 31 28 30

7. Bot 19 43 41 29

8. Godall 19 58 45 27

9. Tivissa 18 41 48 24

10. Benissanet 18 31 33 23

11. Roquetenc 19 34 44 23

12. la Galera 19 26 51 23

13. Ginestar 19 30 39 19

14. Jesús i Maria 19 27 44 15

15. Xerta 19 27 45 14

16. Muntells 19 25 59 8

17. Deltebre 19 13 91 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte 

Masdenverge-Amposta (12 h)

S. Bàrbara-Jesús i Maria (16 h)

Gandesa-Ginestar (18 h)

Diumenge

Alcanar-Arnes (11.15 h)

Olimpic-R. Bítem (12 h)

RESULTATS

18a jornada Femení

la Cava-Gandesa 7-0

Arnes-Aldeana 7-0

Ginestar-S. Bàrbara 0-3

Tortosa Ebre-Olimpic 4-1

R. Bítem-Alcanar 1-1

Ulldecona-Masdenverge 10-1

Jesús i Maria i Amposta descansaven

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. la Cava 14 87 11 40

2. Ulldecona 15 93 13 38

3. Amposta 15 70 24 37

4. Arnes 16 71 23 31

5. S. Bàrbara 15 45 27 31

6. Jesús i Maria 15 33 36 24

7. Tortosa Ebre 16 39 55 24

8. R. Bítem 15 30 40 18

9. Aldeana 15 34 63 18

10. Olimpic 16 36 73 15

11. Alcanar 16 17 50 14

12. Gandesa 15 12 49 7

13. Masdenverge 16 22 71 6

14. Ginestar 15 22 74 3

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Campredó-Móra la Nova (16 h)
Horta-Flix (16.45 h)

Tivenys-Olímpic (16 h)
Diumenge

Pinell-Camarles (16 h)
la Sénia-S. Bàrbara (16 h)
Aldeana-Atlas (16.30 h)

l’Ametlla-Ulldecona (16 h)
Deltebre-Perelló (16.30 h)
Vilalba-Sant Jaume (16 h)

RESULTATS

20 jornada, Tercera catalana  

Sant Jaume-Tivenys 2-2

Móra Nova-Horta 2-1

Camarles-La Sénia 2-4

Atlas-Campredó 5-1

Flix-L’Ametlla 0-1

Ulldecona-Deltebre 0-0

Perelló-Vilalba 7-3

Olimpic-Pinell 1-0

S. Bàrbara-Aldeana 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 20 47 30 42

2. Olimpic 20 39 18 40

3. Flix 20 43 23 38

4. la Sénia 19 38 20 36

5. Ulldecona 20 28 22 34

6. Móra Nova 20 30 28 32

7. Pinell 19 42 28 29

8. Camarles 19 27 31 26

9. Deltebre 20 26 31 26

10. Horta 19 33 41 26

11. Atlas 20 32 20 25

12. S. Bàrbara 19 33 37 23

13. l’Ametlla 20 23 32 23

14. Sant Jaume 20 33 38 22

15. Aldeana 20 25 32 22

16. Vilalba 20 31 41 21

17. Tivenys 20 29 53 14

18. Campredó 19 19 43 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Cunit-la Cava (17 h)
Calafell-Catalònia (17 h)

Camp Clar-Alcanar (17 h)
Diumenge 

l’Ampolla-SP i SP (16 h)
Vilaseca-Catllar (16 h)
Cambrils-Salou (12 h)

Gandesa-R. Berà (16.30 h)
Jesús i Maria-R. Bítem (17 h)

Tortosa-Roquetenc (17 h)

RESULTATS

20 jornada, Segona catalana

Roda Berà-J. i Maria 0-2

Catalònia-Tortosa 1-1

Roquetenc-C. Clar 1-0

SP i SP-Vilaseca 0-1

Catllar-Cunit 1-0

la Cava-Cambrils 3-2

R. Bítem-Calafell 1-1

Alcanar-l’Ampolla 4-0

Salou-Gandesa 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 20 49 21 42

2. la Cava 20 40 20 42

3. Alcanar 20 50 20 40

4. Catllar 20 27 19 38

5. Vilaseca 20 34 21 33

6. Tortosa 20 37 23 32

7. R. Bítem 20 28 23 32

8. Gandesa 20 36 33 31

9. Cambrils 20 30 25 27

10. L’Ampolla 20 27 27 27

11. Camp Clar 20 24 37 25

12. Roquetenc 20 28 32 23

13. Roda Berà 20 18 29 21

14. Catalònia 20 30 44 21

15. Calafell 20 20 38 19

16. Salou 20 16 36 17

17. SP i SP 20 18 43 17

18. Cunit 20 18 39 13

Segona catalana

Una acció del partit Flix-L’Ametlla.
PF/JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

L’Ametlla, molt ben
posada en defensa, va

vèncer al camp del Flix,
amb un gol de Jordi Llaó

‘Rullo’.

Sorpresa
PRÒXIMA JORNADA  
Terrassa-Manlleu

Santboià-Castelldefels
Vilafranca-Palamós
Figueres-Balaguer

Cornellà-Vic
Gavà-Olot

Muntanyesa-Pobla Mafumet
Gramanet-Europa

Júpiter-Rapitenca (diu 12 h)
Rubí-Vilassar

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 24 17 5 2 41 9 56
2. Cornellà 24 15 6 3 42 22 51
3. Europa 24 15 6 3 31 14 51
4. Manlleu 24 10 9 5 27 15 39
5. Rubí 24 9 8 7 35 25 35
6. Figueres 24 10 5 9 29 29 25
7. Pobla Mafumet 24 8 10 6 27 28 34
8. Terrassa 24 8 9 7 27 20 33
9. Santboià 24 8 9 7 28 27 33
10. Rapitenca 24 7 11 6 23 18 32
11. Vilassar 24 8 6 10 26 31 30
12. Gavà 24 8 5 11 23 23 29
13. Gramanet 24 5 13 6 17 18 28
14. Muntanyesa 24 6 7 11 21 39 25
15. Castelldefels 24 5 8 11 16 30 23
16. Júpiter 24 6 5 13 25 41 23
17. Vic 24 4 10 10 18 27 22
18. Vilafranca 24 5 7 12 16 31 22
19. Palamós 24 5 7 12 26 42 22
20. Balaguer 24 3 10 11 25 36 19

Tercera divisió RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Vista Alegre-Igualada

Martinenc-Torredembarra

Andorra-Tecnofutbol

Ascó-Morell (diu 12 h)

Santfeliuenc-Tàrrega

Viladecans-Vilanova

Cervera-Torreforta

Sants-Reddis

Valls-Amposta (diu 12,20 h)

RESULTATS

20 jornada, Primera catalana

Torrede.-Andorra 4-2

Morell-Santfeliuenc 0-2

Reddis-Valls 4-1

Torreforta-Sants sus

Tecnofutbol-Ascó 0-1

Tàrrega-Viladecans 0-2

Igualada-Martinenc 2-1

Vilanova-Cervera 0-2

Amposta-V. Alegre 1-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 20 51 19 45

2. Santfeliuenc 20 26 14 41

3. Viladecans 20 34 17 40

4. Igualada 19 38 21 35

5. Martinenc 20 39 21 34

6. Amposta 20 31 23 33

7. Tàrrega 20 31 29 30

8. Vilanova 20 29 26 27

9. Vista Alegre 19 29 30 26

10. Torreforta 19 25 30 26

11. Reddis 20 23 38 26

12. Sants 19 31 39 21

13. Morell 20 16 34 21

14. Tecnofutbol 20 17 31 20

15. Torredembarra 20 25 30 19

16. Andorra 20 20 30 18

17. Cervera 20 21 37 17

18. Valls 20 18 35 15
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QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

Cara i creu aquest cap de setmana de les seleccions de padel ebrenques, en categoria
femenina victoria contundent davant el TPI de Tarragona per 3-0 a les instalacions de l’es-
portiu Amposta, l'equip format per Alicia monllau, Vane carles, Ester Cabanes, Mireia
Salvadó, Cinta Descarrega i Gloria Cid van fer bons els pronòstics.
No tanta sort van tenir els nois al CE Johnny Montañes i van caure per 1-2. Dur revès per
a les aspiracions d'ascens de l’equip format dissabte per Carlos Calleja, Carlos Albert, Javi
Zapata, César Gil, David Fornell i Pau Llaó. No van poder aconseguir la victòria, però van
demostrar un gran potencial,ja que els partits van ser molt igualats.
Resultats Lliga Padel TE. 1a. divisió

Benicarlo 3 - Tortosa 2
Johnny A 5 - Amposta 0

Johnny B - la plana ajornat.

Padel. Seleccions ebrenques, cara i creu

Sant Ignasi-Tortosa Ebre, 0-6
El Tortosa-Ebre va golejar al San Ignasi Esportiu, en un terreny de jocs de
dimensions molt reduides, i va basar la seva victoria amb una gran primera
part jugada amb molta serietat. Al minut 5 va arrivar el primer gol, una pilota
robada al mig del camp per Santamaria assistia a Erika que feia de vaselina el
0-1. Al 23  una bona pasada d'Alba la aprofitava Laia per marcar el segon. Deu
minuts mes tard era novament Erika amb una molt bona combinacio amb Sheila
i Santamaria  feia el 0-3. Només treure del mig del camp l'equip tortosi roba la
pilota i amb una gran combinacio de tota la davantera era Alba Vilàs qui mar-
cava el quart. I ja al minut 43,  Paula Tena que aconseguia el cinque gol amb
un fort xut de la frontal. A la segona part, l'equip tortosi va abaixar una mica
el ritme, van haber molts canvis, però al 55 quan Alba Vilàs tornava a marcar
un gran gol. A partir d'aqui el partit va decaure un mica en intensitat i l'equip
local va tindre les seves oportunitats pero es va trova amb una Gemma molt
inspirada. 

El Remolins-Bítem va fer el partit
de la temporada al camp del
Batea, líder que encara no havia
perdut (2-7). Els locals, amb
diverses baixes, no van entrar en
el partit i els de Bítem, motivats i
conscients que era el darrer car-
tutx per mantenir opcions, van
estar efectius i van resoldre per
la via ràpida. Al minut 55 guanya-
ven per 0-6 (Sisco -2-, Joan -2-,
Pau i Sergi). Enric i Eloi van reduir
distàncies mentre Sisco culmina-
va el hat-trick amb el 2-7. El
Corbera és líder en golejar el
Deltebre 12-0. Fidel (5)-, ja en
porta 34-, Quique (3), Brusca,
Marc, Monteso i Velislav van mar-
car. L’Alcanar segueix a la terce-
ra plaça amb el triomf als
Muntells (0-1). Victòria treballada
davant d’un equip que progressa
i que va tenir les seues opcions. 

El R.Bítem
sorprèn el

líder
Handbol Tortosa
Hidrocanal        26
Club Handbol Sant Esteve
Sesrovires  20

Mal partit de les tortosines,
que no van saber trobar
ritme de joc en cap
moment, davant d'un rival
a priori assequible. La tòni-
ca general fou un joc
imprecís, gelat i espès: el
desencert ofensiu es traduí

en massa errades de
llançament a porta; la des-
concentració va fer acte de
presència provocant preci-
pitació en les passades
provocant moltes pèrdues
de pilota.  Les tortosines
no van estar a l’alçada. En
resum, partit per analitzar i
reflexionar. 
Aquesta setmana les torto-
sines aprofitaran per fer
una sessió extra d'entrena-

ments específics, aprofi-
tant la jornada de descans
que els dóna la competició. 

Alineació: Ana Manjavacas i
Nerea Cardona a la porte-
ria;   Mireia Andreu, Jenifer
Cornejo, Aida Rieres, Núria
Albacar, Maria Valldepérez,
Paula Alcaide, Jèssica
Bertomeu, Cinta Gisbert,
Marta Lliveria, Eryka
Sigüenza i Gisele Angel.

FUTBOL FEMENÍ

Triomf en un partit per oblidar 

El I Duatló de muntanya
Intersport Fevi es va celebrar
diumenge sense cap incidèn-
cia o contratemps, amb 65
inscrits del quals només 3
eren fèmines. Hi havia tres
segments: 1er. cursa a peu
5 km; 2n, BTT 22 km i 3er
cursa a peu 2,5 km.
Classificació:
Absolut Masculí.
1. Pau Morales Sebastià
TRIATE 1h 39'
2. Marc Treso Mascarell
TRIATE 1h 40'
3. Oscar Oraa Bonet PENYA

CICLISTA BAIX EBRE 1h 44'
Absolut Femení.
1. Marga Estorach Fatsini
UEC TORTOSA 2h 19'

2. Fátima Vicent Fabra INDE-
PENDENT 2h 22'
3. Pilar Fiestas Iglesia BASF
2h 29'.

L'equip juvenil va fer el
gran partit de la jornada,
tot i la falta del seu entrena-
dor ja que els partits dels
juvenils i del sènior masculí
coincidien, això no va afec-
tar en que els roquetencs
realitzecin un gran joc
davant el C.V.Vall d'Hebron.
Va guanyar 2-3 amb par-
cials (12-25, 25-23, 28-30,
25-15 i 15-6). El sènior
femení, que rebia al
C.V.Andorra que compta
amb jugadores amb expe-

riència en categories supe-
riors. 
Tot i això, el partit va
començar molt igualat,
però a mesura que anava
avançant, aquestes noies
pujaven com l'espuma i la
defensa de les de
Roquetes no podia contra-
rrestar-ho. 
El partit va finalitzar per 0-
3 amb parcials (21-25, 15-
25, 9-25).
El sènior masculí que rebia
al C.V.Santa Coloma. Va

vèncer per 3-0 amb par-
cials (25-16, 26-24, 25-
16).
En la pròxima jornada, l'in-
fantil masculí es desplaça a
l'Arenys, el juvenil masculí
va al camp del
F.C.Barcelona, igual que el
sènior masculí, dos partits
molt emocionants i el
sènior femení  es desplaça
al camp del Colegio
Alemán.
El cadet masculí visitarà la
pista de la Vall d'Hebron.

VOLEI ROQUETES

El sènior i el juvenil visitaran el Barça

El sènior masculí rebia a casa
a l’H Terrassa, penúltim classi-
ficat, i després de la derrota
davant el Claret no podia dei-
xar escapar aquests punts si
volia continuar tenint aspira-
cions per pujar de categoria.
El que tenia que ser un partit
fàcil per als tortosins no ho va
ser pas. Els del Vallès no li
van perdre la cara al partit en
cap moment. Al minut 7 de la
primera part el marcador
encara reflectia un 1-1, grà-
cies al gran treball en defensa
de tots dos equips. A partit
d’aquí tots dos van despertar i
s’arribava al descans amb un
10-11. Els locals que veien
que les coses es complicaven,
van sortir dels vestidors un

poc més endollats i, tot i que
va costar, als 10 minuts ja
tenia un avantatge de 2, 16-
14. Un marge que va mantenir
fins al final, tot i que els visi-
tants es van acostar diversos
cops al marcador, els del Baix
Ebre ho van saber controlar i
al final del partit s’arribava al
merescut 27-24. A hores d’ara
els tortosins estan a tan sols 3
punts del segon classificat i
aquesta setmana viatgen al
camp de les Franqueses, 4rt
classificat a 2 punts dels torto-
sins. El sènior femení és des-
plaçava al camp de l’Agramunt
amb diverses baixes, una nova
incorporació i alguna juvenil
per completar l’equip, tot i les
adversitats, les tortosines se’n

van sortir força bé guanyant
per 21-24. El juvenil masculí
s’enfrontava a casa a l’H
Esplugues, 4rt classificat de la
competició. El partit prometia
ja que tots dos equips volien
sumar per continuar al capda-
vant, i així va ser. Els esplu-
guins, amb un gran nombre
d’afició a la grada, van sortir a
per totes i van ser els primers
en ficar-se per damunt del
marcador amb el 0-1 i l’1-2, a
partir d’aquí, el partit tan sols
va tindre un color. A la mitja
part s’arribava al 14-8. I al final
del victòria per 30-24. 
Aquesta setmana viatgen al
camp del Cambrils, on s’espe-
ra veure un bon derbi provin-
cial.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

Jornada ben dolça

PAU MORALES I MARGA ESTORACH S’IMPOSEN

Duatló de Muntanya Intersport Fevi

Victòria del primer equip
del Cantaires a la pista de
l'AE Claret (40-70).
Bon inici de partit per part
tortosina amb una defensa
asfixiant que deixava
sense anotar l'equip local
els primers 4 minuts (0-9).
El ritme de joc era molt alt,
la velocitat en la circulació
de la pilota permetia tro-
bar bons tirs a prop de cis-
tella, la qual cosa ens ha
permès anar augmentant
la distància en el marcador

arribant al descans amb
un clar avantatge (17-36).
A la represa l'equip local
s'ha instal.lat en una defen-
sa zonal intentant aprofitar
les reduides dimensions
del camp. Malgrat aquest
canvi defensiu el ritme de
joc ha estat controlat en
tot moment pels actius
jugadors del Cantaires,
que no han baixat el la
seva intensitat ni un
moment. Així, a mesura
que pasaven els minuts les

diferències seguien aug-
mentant (29-58, minut 30).
El resultat final parla clara-
ment de la superioritat visi-
tant al llarg dels 40 minuts
(40-70).
Aquesta cap de setmana
partit complicat contra un
dels equips que millor bàs-
quet està practicant i que
porta una molt bona ratxa
de resultats, el CB Valls. 
La cita amb el bàsquet
serà a les 19h, al pavelló
de Ferreries, diumenge.

BASQUET CANTAIRES. (40-70)

Victòria a Claret

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins

Moet-PM 7B F Vidal 18.10 h  2

Bar Munich-Taberna CC CMaso 16 h 1

SA Casals-Toscà  17.05    1

Diables Bar Aloha-Matadero 18.10h   1

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins

G. Amics-Vinallop C Aube 16h  4

Nogans-Xapla Habana 16 h    2

Rehau-Reguers   17.05    2

Leis Clas-CFS Roquetes   17.05   4

RESULTATS

1 jornada, 2a Fase Grup A 

Moet-PM 7B F Vidal

Bar Munich-Taberna CCCasa Maso

SA Casals-Toscà

Diables Bar Aloha-Matadero

-

RESULTATS

1 jornada, 2a Fase Grup`B  

G. Amics-Vinallop C Aube

Nogans-Xapla Habana

Rehau-Reguers

Leis Clas-CFS Roquetes

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

CH TORTOSA HIDROCANAL
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L’ENTREVISTA DIANA MAR
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
MONTSE CASTELLÀ. PORTAVEU PLATAFORMA ‘TRENS DIGNES A LES TERRES DE L’EBRE’

Demà dissabte, 23 de
Febrer, a partir de les 20
hores a l'Auditori Felip
Pedrell de Tortosa es cele-
brarà la primera assemblea
fundacional de la
Plataforma ‘Trens Dignes a
les Terres de l'Ebre’, per
preparar estratègies de
futur amb la ciutadania, i
aconseguir “que el territori,
tingui un servei ferroviari
digne”.
Més Ebre: Qui és la
Plataforma ‘Trens dignes a
les Terres de l'Ebre’?
Montse Castellà: És una
iniciativa ciutadana que neix
arran del greuge històric
que pateixen les Terres de
l'Ebre des de fa molts anys
pel que fa a la xarxa ferro-
viària i després de veure
que en altres indrets de
Catalunya, això no passa. 
ME: Estàs fent referència al
tram d'alta velocitat
Barcelona-Figueres?
MC: La inauguració d'a-
quest tram va significar un
abans i un després i per
suposat l'organització defi-
nitiva de la plataforma. El
fet d'anar de Barcelona a

Figueres en poc més de
mitja hora i que el preu sigui
inferior a 7 euros dóna
ràbia! De fet, la Plataforma
convidaria a Mariano Rajoy,
Artur Mas i el Príncep
d'Astúries a agafar un
regional, amb el que tarda-
rien més de dues hores en
arribar a Barcelona i pel
mòdic preu de 15 euros o,
11 en cas que tinguessin la
T-10.
ME: Fa pocs dies, el secre-
tari de Territori i Mobilitat,
Ricard Font, feia públic l'ini-
ci dels treballs del Pla de
millora del transport públic
a les Terres de l'Ebre.
Confieu, des de la
Plataforma, d'aquestes
declaracions?
MC: Qualsevol aportació
per millorar el Servei ferro-
viari la veiem positiva. Però
a hores d'ara, la societat
necessita més fets, que
paraules. Per exemple, el
sistema d'integració tarifà-
ria s'aplica a tota
Catalunya? No, a les Terres
de l'Ebre és l'únic territori
on no s'aplica, quan estava
previst per calendari, finalit-

zar la implantació de la inte-
gració el passat 2012.
Volem el mateix que la
resta de país. Si, ara diuen
que es comprometen a
millorar la situació, nosal-
tres ho veiem positiu, però
volem realitats.
ME: Quin és l'objectiu de la
primera assemblea?
MC: La Plataforma pretén
donar el suport social que
necessita la lluita empresa
al territori per millorar el
nostre Servei ferroviari. A
més, al tractar-se d'una ini-
ciativa ciutadana pensem
que podem tenir un paper
unificador en aquest
reclam, de cara a la resta
d'institucions que també
lluiten per canviar la situa-
ció. Aquest cap de setmana
farem una primera presa de
contacte, per rebre i donar
idees. En aquesta primera
trobada volem articular una
manera de treballar conjun-
ta per uns trens dignes a
les Terres de l'Ebre. A dalt,
a l'escenari hi haurà un
representant de la platafor-
ma de cada comarca
ebrenca (Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera

d'Ebre). Som molt cons-
cients que és un problema
que ens afecta a tots.
Reivindiquem les línies R-15
i R-16 (línies que van de
Barcelona cap al Sud, ja
sigui pel Mediterrani o per
l'interior). En aquesta pri-
mera trobada volem plante-
jar, també, mobilitzacions
per fer-nos visibles.
ME: D'on es treu el temps
per ser Plataforma?
MC: No en tenim de temps,
el traiem d'on no hi ha, però
algú ho ha de fer. Nosaltres
farem fins on podrem, rei-
vindicarem la indignació de
la gent. Però la feina forta li
pertoca a aquelles institu-

cions que ens representen,
que per aquest motiu la
societat ha dipositat la con-
fiança en elles.

ME: Aquesta plataforma
compta amb cares molt
conegudes en el món de la
cultura, com Joan
Panisello, a primera línia, o
tu mateixa, cantant. Això
ajuda?
MC: No deixa de ser un
dels vessants de la nostra
feina. I si  potser una mica
més conegut o coneguda
ajuda al moviment, benvin-
gut sigui.

ME: Quin paper juguen les
noves tecnologies dintre de

la Plataforma ‘Trens Dignes
a les Terres de l'Ebre’?
MC: Avui dia, no se li esca-
pa ningú que l'ús de les
noves tecnologies facilita
enormement arribar a un
major nombre de persones,
en molt menys temps.
Especialment, els joves són
uns grans usuaris de la
Tecnologia, i en la nostra
lluita, també són els més
afectats perquè la majoria
utilitzen el servei ferroviari
perquè estan estudiant
fora. 
De moment, s'estan mos-
trant molt participatius i
molts ja han confirmat la
seva assistència com afec-
tats demà dissabte.
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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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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

INGREDIENTS:
• 4 Alls tendres
• 1/2 Ceba
• Oli
• Sal
• Massa de  pasta de full
• Galeres 
• Ou

INGREDIENTS PER LA SALSA:
• Porro
• Ceba
• Oli
• Sal
• Vi blanc

PREPARACIÓ:
En una cassola amb oli, sofregim la ceba i els alls ten-

dres: Perlem les galeres i les afegim. Tallem la pasta de full
i la farcim amb les galeres, els alls tendres i la ceba i ho pin-
tem amb la clara de l`ou. Escalfem el forn a 180 graus i ho
introduim, i ho deixem uns 5 minuts aproximadament.

Salsa:
En una cassola amb oli, sofregim el porro i la ceba, sofr-

gim el vi blanc i es redueix. Un cop trets els farcellets del
forn, afegim la salsa al plat i bon profit.

«Primentons i Tomates»
Avui: Farcellets de galera amb alls tendres ecològics  

RESTAURANT HOSTAL MONTECARLO - ALCANAR PLATJA 

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Borges Ayats, Joan    

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

Torrent Costilla, Francesc X.   

Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

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

Mercè Bel - Carles Mur              

Sant Isidre, 87  (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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
Estarà cobert o molt ennuvolat en general, amb algunes clarianes al Pirineu i
Prepirineu occidental i a Ponent. A la tarda creixeran algunes nuvolades al
nord-est.

Precipitacions
Se n'esperen al quadrant nord-est i de forma més dispersa a la resta del lito-
ral i prelitoral. Al final del dia, s'estendran a la resta de la meitat sud del país.
Al quadrant nord-est la cota de neu començarà al voltant dels 1000 metres i
anirà baixant fins els 400 metres. A la meitat sud la cota de neu baixarà dels
1200 als 900 metres.
Les quantitats de precipitació acumulades seran localment poc abundants.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes, i es donaran al
final del dia a l'interior on localment baixaran moderadament. Les màximes
baixaran moderadament. Les mínimes oscil·laran entre -8 i -3 ºC al Pirineu,
entre -3 i 2 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord, entre -
1 i 4 ºC a la resta del prelitoral i al litoral nord i entre 3 i 8 ºC a la resta del
país. Les temperatures màximes es mouran entre 3 i 8 ºC al Pirineu, entre 6 i
11 ºC al Prepirineu i a la depressió Central i entre 9 i 14 ºC a la resta del país,
les més altes a l'extrem sud.

Visibilitat
Serà regular en conjunt, i localment dolenta a punts de muntanya del prelito-
ral.

Vent
Bufarà entre fluix i moderat, amb predomini del component sud i est a la mei-
tat est, sobretot de gregal al litoral, i del component oest a la resta del país,
amb alguns cops forts.
Al final del dia s'imposarà el vent de component est entre fluix i moderat a tot
el litoral, amb cops forts.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És un període per crear abundància, per sortir
de les limitacions de la ment, de les enveges. La
teva gola podria portar-te problemes aquest cap
de setmana, evita els canvis de temperatura.

Taure
20/4 al 19/5

Li diràs adéu a la circumstància que no et deixa
dormir en pau, mossegaràs l'obstacle des de l'a-
rrel. No esperis fins a l'últim moment per resoldre
els imprevistos que puguin sorgir aquests dies. 

Bessons
20/5 al 21/6

Vas amb tot el que tens a la recerca de noves con-
questes, has vist tanta gent parada que camina
en cercles que tens molt clar que no vols ser
igual... Ara és el moment de començar a canviar!.

Cranc
22/6 al 21/7

A la teva vida personal hi ha alguna cosa que no t'aca-
ba d'agradar. A la feina les recents promeses te donen
forces per seguir endavant, la teva ment vol viatjar i
sortir de la teva ciutat, però hauràs d'esperar uns dies.

Lleó
22/7 al 22/8

Et prometràs a tu mateix materialitzar totes les
idees que t'han rondat el cap i que no has pogut
dur a terme. És possible que encara hagis d'es-
perar un poc més si vols assolir l'èxit.  

Verge
23/8 al 21/9

Ja està cedint la teva personalitat als canvis que
vols realitzar amb tota la teva voluntat, que ara
està a prova. Les millores aviat començaran a
fer-se una realitat, però tingues paciència. 

Balança
22/9 al 22/10

Ja t'estàs adonant de la teva neurosi, perquè els
altres ho noten. Estaràs molt inquiet aquests dies,
i aviat et cansaràs d'estar sempre al mateix lloc.
Tracta de desconnectar aquest cap de setmana.  

Escorpí
22/10 al 21/11

Analitzaràs les perspectives que hi ha pels propers
mesos. És un bon moment per aprofitar les teves
estones de lleure i realitzar un viatge que valgui la
pena i que t'ajudi a aclarir les teves idees.

Sagitari
21/11 al 21/12

Et desesperarà que les altres no prenguin la ini-
ciativa, però com tu tens caràcter i energia de
sobra posaràs en marxa un pla per remeiar una
situació econòmica que sembla complicar-se.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Hi ha hagut certs sobresalts pels quals persones
de la teva família es van ficar en certs embolics i
caldrà ajudar-les. En la parella tot marxa bé, enca-
ra que mai no et conformaràs i buscaràs molt més. 

Aquari
20/1 al 18/2

Et donarà molt coratge que per enveja algú vul-
gui obstaculitzar el teu camí, sobre després d'ha-
ver-te esforçat tant per realitzar un encàrrec tant
difícil. No permetis que s'aprofitin de tu.   

Peixos
19/2 al 20/3

Ara saps que vas donar una impressió equivo-
cada en una cosa que vas fer o vas dir al davant
dels altres. Si vols evitar problemes, convindria
que tractessis d'aclarir les coses amb la resta. 

MATÍ

COBERT

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 5°

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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En la presentació, la dele-
gada de la Seu de la UOC a
Tortosa, Teresa Nielles, va
destacat que aquest cicle
neix de la cooperació de la
UOC amb entitats i associa-
cions del territori amb la
finalitat de "buscar aliances
que ens enriqueixin en
moments especialment difi-
cils", apuntà. Aquest cicle,
que començava el dime-
cres 20 de febrer, tractarà
temàtiques com l'emprene-
doria, la creativitat,
Internet o la salut, tot i que
per la seva pròpia naturale-
sa neix amb un calendari
de xerrades obert que s'a-
nirà ampliant amb les pro-
postes ciutadanes. També
la presidenta d'ADEDE,
Cinta Pascual, va recalcar
que la naturalesa d'aquest

cicle encaixa amb el fet
que "la ciutadania ja està

agafant la batuta del futur
al territori", i "per això

aquest curs vol posar en
contacte idees, experièn-

cies i ciutadans per fomen-
tar que neixin noves iniciati-

ves d'èxit a les Terres de
l'Ebre". 
La primera xerrada “Puc,
pots, podem. Creixement
personal i creativitat” va
anar a càrrec d'Alicia
Gamundi, professora
Formació Professional i
membre d'ADEDE; el 20 de
març serà el torn de la ses-
sió “Experiències d'internet
col·laboratiu a les Terres

de l'Ebre” a càrrec d'Oscar
Alavedra, enginyer de tele-
comunicacions i membre
de l'Associació d'usuaris
guifi.net de les Terres de
l'Ebre; el 17 d'abril la
mateixa Cinta Pascual
explicarà les seves expe-
riències a “Ser emprenedor
al segle XXI" i el 22 de
maig, Arancha Coromines,
diplomada en Nutrició

Humana i Dietètica, presen-
tarà la xerrada
“Alimentació i malalties
hereditàries”. L'assistència
a les xerrades, que tindran
lloc a les 19 h a la Seu de
la UOC (c/ Alfara de Carles,
18 de Tortosa), serà lliure i
gratuïta, però serà neces-
sari emplenar el formulari
corresponent abans d'as-
sistir-hi.

Ponències ciutadanes centren el programa de
conferències de la UOC i ADEDE

La Universitat Oberta
de Catalunya i
l'Associació de Dones
Empresàries, Directives i
Emprenedores de les
Terres de l'Ebre
(ADEDE) presenten el
cicle Experiències al
UOC, una iniciativa que
ofereix la possibilitat a
emprenedors, tècnics i
professionals de les
Terres de l'Ebre a com-
partir els seus coneixe-
ments en públic en el
marc d'un espai univer-
sitari.

El cicle s'iniciava el dimecres, dia 20 de febrer, i tractarà temes com l'emprenedoria, la creativitat, Internet o la salut

TOTS SUMEM

SOCIETAT

REDACCIÓ

Aquest cicle neix amb un calendari de
xerrades obert que s’anirà ampliant

amb les propostes ciutadanes

             


