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La CUP a les Terres de l'Ebre
ha reclamat aquesta setmana
el dret com a ciutadanes i ciu-
tadans de saber com s'estant
gestionant els diners en l'àm-
bit de la salut. “Tenim dret a
saber si les retallades són
necessàries o si responen a
una mala gestió i corrup-
cions”. Així de contundents ho
han afirmat desprès de la
detenció de l'exgerent
d'INNOVA i de l'Institut Català
de la Salut, Josep Prat, i de
Carles Manté, exdirector del
Servei Català de la Salut, impu-
tats per malversació i estafa.
Una part important dels ser-
veis assistencials públics de
les Terres de l'Ebre estan ges-
tionats pel grup SAGESSA, el
qual pertany a Innova, d'aquí la
necessitat, segons la CUP, de
fer una auditoria a l'Ebre.

P3

SAGESSA, en el punt de mira

El Swansea d’Angel Rangel es va proclamar campió de la League Cup el diumenge passat,
en guanyar a Wembley al Bratford per 5-0. Rangel va destacar i va fer l’assistència d’un dels
gols. La Ràpita i les Terres de l’Ebre van seguir el partit i van ser del Swansea, gaudint d’una
fita històrica per al jugador, per a la localitat costanera i també per a tot el territori. Angel
ens explica l’experiència en una emotiva entrevista per a Més Ebre.                   

P18

Angel Rangel toca el cel

Terres de l’Ebre. La Generalitat demanarà un
nou Pla d'Industrialització per a les Terres de
l'Ebre després de tancar el primer.

P4

Esports. La Rapitenca, en ratxa, rebrà
diumenge la Gramanet (12 h). Buscarà la
tercera victòria seguida.

P10

Terres de l’Ebre. Mas aposta per buscar
alternatives empresarials a Ercros en cas que
l'empresa no se'n surti.        
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OOPPIINNIIÓÓ

La CUP de les Terres de l'Ebre reiterava fa
dues setmanes la seva demanda de trans-
parència en la gestió del grup Sagessa i les
seves fundacions instant, novament, a les
administracions locals que hi participèssin per-
què la societat fes públics els comptes anuals,
les adjudicacions d'obres i serveis així com els
processos de contractació i sous dels direc-
tius. Després de la resposta negativa a les
instàncies presentades el passat novembre
demanant una auditoria del grup, la CUP de les
Terres de l'Ebre presentava noves instàncies

als ajuntaments de Tortosa, Amposta,
Gandesa i als quatre consells comarcals del
territori. Una petició que ha agafat força
aquesta setmana arran la detenció de l'exge-
rent d'INNOVA i de l'Institut Català de la Salut,
Josep Prat, i de Carles Manté, exdirector del
Servei Català de la Salut, imputats per malver-
sació i estafa. Tenint en consideració la relació
amb els serveis assistencials públics del terri-
tori, la CUP assenyala que “la transparència ja
tarda en sortir a la llum, si és que no hi ha res
a amagar…”

Editorial

“Necessitat d’una auditoria ciutadana” Reformar la Constitució per
construir una Espanya federal

Opinió

Comunicat de la JE Flix en suport als 

treballadors d’ERCROS i al poble de Flix

Opinió

Gürtel, Palau, Mercuri, Itv's, Palma Arena... o el que és
el mateix: Camps, Bárcenas, Bigotes, Millet, Fabra,
Bustos, Pujol, Matas... Són nombrosos els casos de
presumpta corrupció que en els darrers mesos inunden
l'actualitat que ens envolta. Diverses operacions poli-
cials sobre suposats usos fraudulents del diner públic
que han fet sortir a la llum una manera de fer molt barro-
era dels nostres dirigents: des de sobres carregats de
diner negre a bosses de loui vuitton, des d'aeroports
sense avions fins a “espionatges vox populi”. Un cúmul
de despropòsits en que la necessitat de mantenir per
als protagonistes la presumpció d'innocència fins un
pronunciament judicial que pot tardar anys, constitueix
un greuge legal i de justícia respecte, entre d'altres,
aquells vaguistes que són reprimits amb bales de goma
o tancats en presó preventiva sense cap procés judicial
que demostri la seva culpabilitat. Facilitats judicials (afo-
raments, tribunals específics, advocats de renom..) per
a molts dels responsables d'aquests nyaps en la gestió
pública mentre els seus companys de partit apliquen, a
base de retallades socials, un “austericidi” imposat per
la Troica Comunitària amb greus conseqüències sobre
la vida de les persones i, com expressen els indicadors
del PIB i l'atur, nefastos resultats en quant a la recupe-
ració econòmica.
Així, mentre no paren de sorgir casos en que els diners
dels nostres impostos son desviats cap a interessos
particulars dels dirigents polítics i empresaris amics,
aquests mateixos dirigents ens imposen carregar amb
les conseqüències de la crisi a través de rescats ban-
caris i retallades en aquells serveis públics essencials
per garantir un mínim de dignitat per les persones.
La retirada de la targeta sanitària als majors de 26 anys
que no hagin cotitzat mai i als immigrants sense
papers, l'euro per recepta, el mal anomenat copaga-
ment sanitari a través del qual re-paguem una sanitat ja
finançada amb els nostres impostos, o el tancament de
CAP's i quiròfans són algunes de les formes a través de
les quals els nostres dirigents fan recaure el pes de la
crisi sobre el conjunt de la població. Una gradual vulne-
ració del dret a la protecció de la salut que es produeix
a la vegada que apareixen casos en que els diners
públics destinats a la sanitat son utilitzats presumpta-
ment de forma irregular. Fets entre d'altres com el de
l'Hospital de Sant pau en que, segons la Sindicatura de
Comptes, l'ex-gerent cobrà copioses retribucions quan
ja no hi treballava, de Ramon Bagó, investigat per la fis-
calia per contractar les seves pròpies empreses men-
tre ostentava importants càrrecs públics, o de Josep
Prat que dimití com a President de l'Institut Català de la
Salut arran de la denúncia a la fiscalia per part de la
CUP de Reus, posen de manifest que el sistema sanita-
ri català pot ser un terreny adobat per a l'ús fraudulent
dels nostres diners. Davant aquest panorama, el
Conseller de Salut  i ex Cap de la Unió Catalana
d'Hospitals (patronal de la sanitat privada), Boi Ruiz,
s'entesta a assegurar que l'entrada de capital privat a
l'Institut Català de la Salut no respon a una voluntat pri-
vatitzadora de la sanitat. Notícies com l'adjudicació, a
una multinacional de la neteja com Eulen, de la gestió
de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala (Alt Empordà) no
sembla que aportin veracitat a les seves paraules. La
versió oficial és que , a través del que anomenen exter-
nalització de serveis (i que no deixa de ser una  privatit-
zació encoberta) es millora l'eficiència i la gestió en la
prestació d'uns serveis que, d'aquesta manera, poden
ser oferts a un menor cost. La realitat, però, no para de
desmentir aquesta versió. L'experiència prèvia de
Madrid o el País Valencià demostra que la gestió priva-
da de la sanitat acaba sortint més cara doncs, les

empreses concessionàries, com passa amb les de les
autopistes, acaben sent rescatades per les
Administracions si no obtenen els beneficis previstos. I
és que són diverses les formes de col·laboració públi-
co-privada que poden adoptar els diferents models sani-
taris. Així, mentre al model Alzira, utilitzat al País
Valencià, l'Administració paga una quantitat per habitant
a una empresa privada que s'encarrega de gestionar
per complet i de manera independent la sanitat d'aquell
àmbit territorial, a les Terres de l'Ebre, s'ha optat per un
altre model en el que Sagessa i el Holding Innova de
Reus en son el paradigma. Sagessa, malgrat es procla-
ma textualment com “un grup de titularitat pública for-
mat per persones compromeses a donar serveis d'ex-
cel·lència en els àmbits de l'atenció sanitària, social i
d'acció educativa”, està constituïda com una Societat
Anònima inscrita al registre mercantil. És a dir, es trac-
ta d'una empresa privada en quant al seu règim jurídic
però pública en quant al seu finançament i òrgans de
direcció. Una altra forma de col·laboració público-priva-
da en que, a diferència del model Alzira abans comen-
tat, l'empresa que gestiona els serveis no és totalment
privada sinó que, malgrat estar constituïda com a tal,
està finançada amb recursos públics i regida per un
Consell d'Administració format exclusivament pels
càrrecs electes dels Municipis i Consells Comarcals que
transfereixen diners a l'esmentada  societat. És obvi
que aquests models de gestió público-privada no impli-
quen per ells mateixos la comissió d'irregularitats. El
que si porten implícita és una total opacitat en relació a
l'ús que fan dels nostres diners. I és que, mentre la tota-
litat d'entitats que constitueixen el Sector Públic
(Administracions, Organismes Autònoms etc) estan sot-
meses al deure de publicitar els seus pressupostos o
als controls interns i externs d'intervencions i sindicatu-
res, això no passa en el cas de societats mercantils
com Sagessa. Aquestes, pel seu règim jurídic, estan
sotmeses a una legislació mercantil que, com a tal, no
regula els deures de transparència i persecució de l'in-
terès general que, d'acord amb la llei, han de guiar qual-
sevol entitat que gestioni recursos públics. Fins al
moment, i toquem ferro, a les Terres de l'Ebre no s'han
hagut de lamentar casos de corrupció. Això no ha de
ser obstacle, però, per a que els ciutadans puguin exer-
cir els seus drets de participació i accés a la informació
pública constitucionalment reconeguts. És en aquest
sentit que, davant la fina línea que separa l'interés públic
i el privat en el nostre model sanitari, la CUP, com orga-
nització representativa dels interessos col·lectius, ha
presentat instàncies als diferents ajuntaments i consells
comarcals sol·licitant informació sobre l'ús que fa
Sagessa dels nostres diners. Des de la CUP entenem
que la regeneració democràtica i la transparència no
s'assoleixen a través de declaracions solemnes al
Parlament. És la praxi diària dels nostres dirigents i l'a-
tenció d'aquests a les demandes ciutadanes la que pot
fer retornar al sistema actual, encara que sigui en peti-
ta mesura, quelcom de la condició de democràtic que
se li pressuposa. En aquest sentit, la resposta afirmati-
va a les demandes d'informació de la CUP sobre la ges-
tió de Sagessa pot ser un bon punt d'inici al territori. En
cas contrari, l'ombra de la sospita recaurà també irre-
mediablement sobre el model sanitari ebrenc. I és que,
si realment aquest tipus de gestió suposa una millora
de l'eficiència entesa com l'assoliment dels objectius
amb el menor cost possible, quina raó de ser té doncs
ocultar la informació comptable de dita Societat?
Esperem resposta.

Jordi Morales Valldeperez. 
Politòleg, membre de la CUP i d'Acampada TE 15M

SAGESSA i la transparència del model sanitari ebrenc

Opinió

El malestar, les pors i la
desesperança que comporta
la crisi econòmica, agreuja-
des per les polítiques d’aus-
teritat marcades per la dreta
majoritària a Europa i segui-
des amb fe de conversos
pels governs del PP i CiU,
han avivat amb força el debat
territorial sobre l’encaix de
Catalunya a Espanya, del que
no en són alienes, tempta-
cions insolidàries, habituals
en els plantejaments polítics
de la dreta, que abonen la
tesi de que sols ens en sorti-
ríem millor.
Els socialistes, en la millor
tradició de l’esquerra federa-
lista amb més de cent cin-
quanta anys d’antiguitat,
treballem per aprofitar el
moment i culminar el pro-
cés iniciat en la transició,
que té la fita més important
amb l’aprovació de la
Constitució de 1978. Una
constitució que obria el marc
de l’estat de les autonomies,
però sense prefigurar la foto
final i que avui trenta-cinc
anys després necessita ser
reformada, per passar d’un
estat federalitzant a un veri-
table estat federal, que millo-
ri l’encaix dels diferents terri-
toris , també de Catalunya,
amb una clara millora del
finançament , respectant el
principi d’ordinalitat, o sigui
que si Catalunya és la terce-
ra comunitat quant a aporta-
cions a la hisenda estatal,
sigui la tercera a l’hora de
rebre recursos, mantenint el
principi de solidaritat entre
territoris. Tot plegat significa
apostar per formar part
d’Espanya dins d’una Europa

federal, amb el millor respec-
te als drets de Catalunya i
sense trencaments ni aventu-
res que ens aïllen, en la millor
tradició de l’esquerra catala-
na.
La reforma de la Constitució
per convertir Espanya en un
veritable estat federal, passa
necessàriament per tot allò
que fa referència a la refor-
ma del Senat. El Senat, en el
disseny constitucional, es va
preveure com una cambra de
segona lectura, de composi-
ció més conservadora que el
Congrés, seguint el model
britànic. Cal que sigui una
cambra territorial, com tenen
tots els estat federals(EUA,
Alemanya, Àustria…), que
sigui representativa de les
comunitats autònomes i que
tingui plenes competències
legislatives en matèries que
les afecten directament.

Joan Sabaté Borràs
Senador de l’Entesa pel

Progrés de Catalunya

La notícia de l’ERO que ERCROS prepara per a la seua la planta a Flix
—i a d’altres municipis arreu de l’estat espanyol—, i que afectaria el
75% de la plantilla, no ha agafat per sorpresa ningú, ja que feia anys
que planava aquesta amenaça. Però no per esperada la notícia ha
estat menys dolorosa.
De fer-se efectiu, aquest ERO podria suposar, sense ser catastrofis-
tes, pràcticament la sentència de mort per al nostre poble, ja que l’e-
fecte dominó que desencadenaria sobre les empreses subcontracta-
des per ‘La Fàbrica’ i sobre el petit comerç local seria demolidor. Són
moments complicats, ja que ‘La Fàbrica’, per a bé i per a mal, ha for-
mat part de la vida de la nostra localitat i, sense cap mena de dubte,
ha estat un element clau en la idiosincràsia local. Així doncs, podem
dir que ens trobem en un punt d’inflexió en la història de Flix, i de com
l’afrontem en dependrà el nostre futur com a poble. Des de la Joventut
Esportiva Flix, com a entitat local i més enllà de la nostra vesant espor-
tiva, volem mostrar el nostre suport no només a aquells que veuen ara
mateix amenaçat el seu lloc de treball, sinó també a aquells que en
els darrers anys han estat víctimes del lent però inexorable procés de
desindustrialització del nostre poble, des d’Inquide fins a Kemira. Així
mateix, encoratgem tota la població a participar i col·laborar tant als
actes de protesta que convoqui el club com la resta, perquè aquesta
lluita ja no només és per evitar l’acomiadament de la pràctica totalitat
de la plantilla d’ERCROS, sinó que és per començar a construir un
futur digne per tots nosaltres i per les generacions futures. Perquè el
Poble que lluita mai mor, No a l’ERO a ERCROS!
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AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en sessió de data 22/2/2013, va acordar
aprovar inicialment el Pla Especial urbanístic per a la implantació d'una bassa de reg a la parcel·la 37 del
polígon 10 del terme municipal, així com disposar, en l'àmbit territorial afectat, la suspensió de l'atorga-
ment de tot tipus de llicències.
En compliment del que es disposa a l'article 85 del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3/8/2010, l'acord esmentat, juntament amb l'expedient de què porta causa, se sot-
met a informació pública per termini d'un mes, per tal que, durant aquest termini, es pugui examinar i es
puguin presentar les al·legacions que es considerin adients.

L'Ametlla de Mar, 25/02/2013
L'alcalde

Andreu Martí i Garcia

Aquestes sospites venen
perquè una part important
dels serveis assistencials
públics de les Terres de
l'Ebre estan gestionats pel
GRUP SAGESSA, el qual
pertany a INNOVA, un grup
d'empreses sobre el qual
s'estan demostrant nom-
broses irregularitats i pos-
sibles corrupcions. La
detenció de Prats (exge-
rent d'INNOVA i de l'Institut
Català de la Salut) i Manté
(exdirector del Servei
Català de la Salut) sembla
que ho reafirma. «Va ser
precisament la denúncia de
la CUP de Reus per la sos-
pita de possibles irregulari-
tats la que va suposar la
dimissió de Prats com a
gerent d'INNOVA, fet que
va iniciar la investigació fis-
cal que aquesta setmana
ha acabat amb aquestes
dos detencions” afegeixen
membres de la CUP a
l’Ebre. Davant aquesta pos-
sibilitat de “mala gestió i
possible corrupció” les
CUP van demanar als con-

sellers de SAGESSA, mit-
jançant instàncies als ajun-
taments i consells comar-
cals, que es realitzés una
auditoria externa de totes
les fundacions del grup per
a descartar que “aquestes
irregularitats que ara han
provocat la detenció de
Prats, també es puguin
estar donant a les Terres
de l'Ebre”. El vot contrari a

aquesta auditoria per part
del consell d'administració
de SAGESSA el passat 14
de desembre va tenir com
a resposta la presentació
de noves instàncies la set-
mana passada a diversos
ajuntaments i a tots els
consells comarcals de les
Terres de l'Ebre, en què la
CUP demanava que es fes-
sin públics els comptes i

processos de selecció de
personal i adjudicació d'o-
bres i serveis del GRUP
SAGESSA. “Però la primera
resposta ja ha estat negati-
va: el Consell Comarcal del
Baix Ebre va denegar la
nostra petició”, conclouen
Oriol Fuster i Xavier
Rodríguez, membres de la
CUP. D’altra banda, l’alcal-
de d’Amposta, Manel Ferré

ha recordat per a MésEbre,
que la detenció de Prat és
una qüestió de gestió muni-
cipal de l'Ajuntament de
Reus, i tot i que Sagessa
forma part del holding
INNOVA “la nostra principal
preocupació és la gestió
econòmica i assistencial
que SAGESSA fa als hospi-
tals de les Terres de l'Ebre
amb la qual estem satis-

fets”. Pel que respecta a
les demandes de fer una
auditoria de l'entitat
SAGESSA que han formulat
alguns grups com la CUP a
diversos ajuntaments,
Ferré recorda que és al
consell d'administració a
qui s'han de dirigir, i que en
qualsevol cas, l'entitat ja du
a terme auditories cada
any.

La CUP insisteix en «la necessitat de
transparència de SAGESSA»

Aquesta setmana, la CUP
de les Terres de l'Ebre ha
volgut llançar un missat-
ge molt clar i ha insistit en
“la necessitat de trans-
parència en la gestió de
la salut amb diners
públics”. 

Demanen una auditoria pública arran la detenció de Prats, exgerent d’INNOVA

Davant de la possibilitat que aquestes irregularitats també es puguin produir a l’Ebre

REDACCIÓ

JESÚS RUIZ
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Un cop finalitzat el Pla
d'Industrialització, Xavier
Pallarès ha destacat que “és
ara el moment de fer la peti-
ció a l'Estat espanyol per a
un nou Pla, i aquesta és la
voluntat del Govern, i em
consta també de la resta de

partits al Parlament, per tant
caldrà presentar una nova
proposta a l'Estat i esperar
que vulgui accedir a una
nova inversió”. D'altra
banda, la Comissió
d'Industrialització també ha
tractat sobre les propostes
que caldrà presentar al Pla
de Mobilitat de les Terres de
l'Ebre, que el Departament
de Territori i Sostenibilitat,
està treballant per tenir-lo
definit en un termini de 6
mesos. De moment, s'ha
presentat una diagnosi que
“presenta una foto de la
situació actual del transport
públic de les Terres de l'Ebre
per veure quines millores o
canvis caldrà fer i definir en
el nou Pla de Mobilitat” - ha
comentat el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre.En aquests moments,
s'ha encetat un procés con-
sultiu als membres de la
Comissió d'Industrialització,
també es farà amb els ajun-

taments, els consells
comarcals i amb tots els
centres de recepció de
gent, és a dir, hospitals, cen-
tres educatius, polígons
industrials, etc. per obtenir
unes conclusions que per-
metin millorar, optimitzar els

recursos que haurà de defi-
nir el Pla de Mobilitat, amb
l'objectiu de la unificació
tarifària i una aposta per les
infraestructures ferroviàries,
a les dos línies que creuen
les Terres de l'Ebre:
Castelló-Tortosa-Barcelona i

Pobla Massaluca-Móra la
Nova-Reus-Barcelona, des
de la qualitat dels combois,
la connexió entre l'Aldea i les
línies de bus; l'aturada de
l'Euromed a l'Aldea o les
condicions de la línia de la
Ribera d'Ebre.

El delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès,
ha presidit aquesta set-
mana la reunió de la
Comissió del Pla
d'Industrialització de les
Terres de l'Ebre en què
s'ha donat per tancat el
Pla d'Industrialització,
després de la pròrroga
fins a 31 de desembre
de 2012, un cop s'han
executat al 100% tots
els projectes inclosos,
amb una inversió de 10
milions d'euros.

Cedida

El Ple de l'Ajuntament de
Deltebre ha aprovat per
unanimitat, amb els vots
a favor d'ERC, PSC, CiU i
PP, la proposta de zonifi-
cació per al proper curs
2013- 2014, per tal de
presentar-la al
Departament d'Educació

de la Generalitat de
Catalunya, que és qui ha
d'autoritzar que la preins-
cripció per al proper curs
es pugui fer segons la
mateixa. 
El municipi s'ha dividit en
3 zones d'influència amb
la finalitat d'apropar els

centres al domicili familiar
dels alumnes i, a la vega-
da, procurar una distribu-
ció equilibrada de l'alum-
nat amb necessitats edu-
catives especials. 
Aquest any hi ha un total
de 120 nens/es empadro-
nades al municipi, 3 dels

quals ja no resideixen al
municipi; que han de cur-

sar P-3.

El Ple de Deltebre aprova la zonoficació
escolar per a la preinscripció de P3

Per tal de presentar-la al Departament d’Educació

La composició d'aquest
Grup de Treball pretén
“encetar el procés de
participació de la socie-
tat ebrenca en la redac-
ció del Pla Estratègic
que ha de ser fet des
del territori i per al terri-
tori, així amb els repre-
sentants polítics hem
presentat les primeres
aportacions per anar
treballant i aconseguir
un Pla de futur amb el
major consens possi-
ble, perquè tingui conti-
nuïtat en el temps, inde-
pendentment dels
colors polítics” - ha
explicat el delegat del
Govern, Xavier Pallarès.

Es crea un grup
de treball
conjunt

Unió de Pagesos (UP) esti-
ma que la collita d'oliva de
la campanya 2012-2013 a
Catalunya tornarà a patir
una altra davallada a
causa de la sequera, del
35,4% respecte a una
collita mitjana, i suposarà
una pèrdua d'uns 14,39
milions d'euros. Per
demarcacions, a la de
Tarragona la davallada
suposarà un 32,75% i a la
de Lleida, el 43,26%. El
total del volum perdut en
tones seria de 48.496, de
les quals 33.444 corres-
pondrien a les comarques
de Tarragona i 15.051 a
les de Lleida. El sindicat
alerta que aquestes xifres
empitjoren encara més la
situació del sector de les
explotacions.

UP alerta una
nova davallada

en l’oliva

Les Terres de l’Ebre es preparen per 
demanar un Segon Pla d’Industrialització

També s’inicia el procés consultiu per la definició del Pla de Mobilitat

ACTUALITAT
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A la vista d'aquesta deci-
sió, l'actuació del
Consistori ha consistit en
l'aplicació del procediment
administratiu de restaura-
ció de la legalitat urbanísti-
ca. L'Ajuntament ha de
requerir als propietaris
actuals perquè realitzin les
obres de demolició i, de
manera subsidiària, serà
el consistori l'encarregat
de portar a terme aques-
tes obres que hauran de
ser sufragades per part
dels propietaris.  Malgrat
el comprensible malestar
que aquesta actuació hagi
pogut provocar en els pro-
pietaris, el consistori ha
volgut deixar constància
que es tracta d'una deci-
sió presa com a conse-
qüència del pronuncia-
ment judicial i d'acord amb
el procediment legal apli-
cable en aquests casos.
L'Ajuntament, paral·lela-
ment, ha presentat un
recurs d'apel·lació contra

la interlocutòria dictada
pel Jutjat del Contenciós
administratiu número 2 de
Tarragona, però aquest

recurs no comporta la sus-
pensió de l'acte judicial
recorregut,  i per aquest
motiu ha adoptat dues

resolucions per donar-ne
compliment. El malestar i
peocupació dels afectats
segueix «ben viu».

El passat mes de
gener, el Jutjat conten-
c iós -admin i s t ra t i u
número 2 de Tarragona
va ordenar a
l'Ajuntament d'Alcanar
l'inici de les actua-
cions per dur a terme
les mesures de  res-
tauració de la legalitat
urbanística mitjançant
la demolició de les
obres realitzades d'a-
cord a la llicència
declarada nul·la, mit-
jançant sentència  de
6 de novembre de
2006, ratificada pel
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya,
el 3 d'abril de 2009 en
relació a la construc-
ció de 32 habitatges
unifamiliars, aparca-
ments i trasters al 
C/ Bugamvíl·lia,
d'Alcanar-Platja.

Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar, en una roda de premsa. 

Cedida

El PP ha rebutjat, amb els
vots de la seva majoria
absoluta, una iniciativa
d'ERC perquè el Govern
espanyol dugui a terme
un pla de detecció, neteja
i eliminació de restes
bèl·liques de la Batalla de

l'Ebre; és a dir, en els
espais de la Terra Alta,
bàsicament a les serres
de Pàndols i Cavalls. La
resta de formacions han
donat el seu vot favorable
a una iniciativa sobre la
qual només el PP ha tro-

bat com a excusa el fet
que la neteja seria cara i
que ja havien votat en
contra d'una proposta
similar presentada amb
anterioritat. Tardà ha
recordat la realitat que es
viu en les zones que van

viure la Batalla de l'Ebre:
'no és la primera vegada
que esclaten munició i
artefactes, enterrats i en

superfície, que provoquen
accidents' i que hi ha una
«gran quantitat d'explo-
sius enterrats».

El PP rebutja una iniciativa d’ERC
perquè el Govern espanyol detecti les

restes de la Batalla de l’Ebre
El diputat Joan Tardà l’ha defensat

En la reunió del Consell
d'Alcaldes del Montsià
que va tenir lloc dilluns,
25 de febrer, va prospe-
rar una moció per mos-
trar el seu rebuig a l'a-
vantprojecte de Llei de
racionalització i sosteni-
bilitat de l'administració
local presentat pel
govern de l'Estat. Entre
altres arguments, el text
denuncia que l'avantpro-
jecte «vulnera el principi
d'autonomia local» i
esdevé un intent de
recentralització ja que
suposa una invasió per
part de l'Estat  en les
competències que de la
Generalitat. 

Rebuig unànim
dels alcaldes 
del Montsià

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha tornat a
defensar la necessitat de
disposar del Corredor
Mediterrani el més aviat
possible per fer front als
reptes econòmics de l'eix
C a s t e l l ó - To r t o s a -
Tarragona. Davant una
nombrosa representació
del món econòmic i institu-
cional del Camp de
Tarragona, les Terres de
l'Ebre i les comarques de
Castelló, l'alcalde de
Tortosa ha dit que el corre-
dor «serà una infrastructu-
ra bàsica per al desenvolu-
pament industrial i turístic
de les nostres terres, i
també ho ha de ser per a
l'impuls al sector primari i
a la comercialització de
productes».

Bel defensa el
corredor del
Mediterrani

L’Ajuntament d’Alcanar inicia 
l’execució de l’ordre judicial d’enderroc

Paral.lelament, els serveis jurídics han presentat recurs d’apel.lació

ACTUALITAT
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Articular un projecte
comunitari de desenvolu-
pament turístic a través
de comunitats d'aprenen-
tatge, endegar iniciatives
amb el propòsit de gene-
rar riquesa sostenible,
donar oportunitats de tre-
ball als més joves i reo-
rientar els actuals
models de negoci amb
uns valors comuns, van
ser els principals objec-

tius que, sota el lema
“Evolució intencional del
turisme: la voluntat d'una
destinació optimista”,
perseguia l'organització
amb la celebració d'a-
quest certamen.  En
aquest sentit, hi van par-
ticipar quatre ponents
que, segons destacava
el regidor de Turisme,
Lluís Joaquim Granero,
“ens han permès mostrar
el model de gestió turísti-
ca que volem potenciar
des de la Ràpita a partir
de l'acció comunitària”.
amb la celebració d'a-
quest certamen.
El ponent estrella de la
jornada va estar Alfons
Cornella, fundador i pre-
sident d'Infonomia, el
qual es va encarregar de
presentar “la fotografia
del futur que hem d'espe-
rar i hem d'estimular”.
Per a Cornella, el futur
del món empresarial va
orientat cap a la col·labo-

ració en xarxa: “el que
ens ve són empreses
diferents que es posen
d'acord per obrir un
espai totalment nou a
una forma d'operar que
mai s'havia posat en
qüestió al món”, destaca-
va. 

Carles Frank, gestor de
la Finca Cabiscol, situada
a la serra del Montsià,
que cultiva els valors de
la sostenibilitat en el
marc de l'activitat agríco-
la i ramadera; Lluís
Planes, director del pro-
jecte “El Camí (www.elca-

mi.cat); i Jaume León,
director de l'agència de
viatges Tu i Lleida; van-
completar la llista de
ponents que van partici-
par en el certamen, el
qual va comptar amb
l'assistència de prop de
200 inscrits. 

La sala d'actes de la
llotja pesquera, seu
de la Confraria de
Pescadors Verge del
Carme, va acollir
aquest dilluns, 25 de
febrer, la celebració
del quart Fòrum
Turístic La Ràpita,
organitzat per la
Regidoria de Turisme. 

REDACCIÓ

Imatge de la inauguració.
Cedida

Aquest divendres, 1 de
març, des de la Direcció
General de Pesca i Afers
Marítims de la Generalitat
de Catalunya i l'Àrea
Municipal de Turisme de
l'Ajuntament de l'Ametlla

de Mar s'ha organitzat una
jornada tècnica sobre
Pesca-Turisme a l'Escola
de Capacitació
Nàuticpesquera de
Catalunya. “Després de la
normativa del

Departament de Pesca de
la Generalitat, des de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar vàrem creure con-
venient crear una jornada
informativa sobre la
pesca- turisme destinada

tant al sector públic com
privat. Per tant, estan
invitades totes les oficines
de turisme de Catalunya
amb port, totes les empre-
ses relacionades amb el
món nàutic, així com totes
les estacions nàutiques de
Catalunya”, explica Vicent
Martí, regidor de Turisme
de l'Ametlla de Mar.
Els dies 2 i 3 de març és
realitzarà una segona jor-
nada sobre pesca-turisme
amb una vessant més for-
mativa destinada al sector
pesquer. 
La pesca-turisme, regula-

da per la Generalitat per
decret l'any 2012, té com
a fita permetre al sector
de la pesca, del marisc i
de l'aqüicultura assolir una
diversificació i millora
econòmica, la promoció
dels seus productes i,
alhora, l'apropament a la
ciutadania des de dife-
rents perspectives, com
ara la cultural, la gastronò-
mica, la tecnològica o la
social. 
També ha de servir per
revaloritzar- ne els produc-
tes i els diferents oficis
relacionats.

Jornada sobre Pesca-Turisme a 
l’Escola de Capacitació Nàuticpesquera 

de Catalunya
Organitzada a l’Ametlla de Mar

Una trentena de monitors
de les comarques del
Montsià, Baix Ebre i el
Baix Maestrat (Castelló)
van participar aquest dis-
sabte en una jornada for-
mativa sobre 'mobilitat
segura' en el transport
escolar. La formació va
consistir en la combinació
de diferents supòsits
pràctics sobre incidèn-
cies en el servei del trans-
port escolar i la normati-
va vigent en el trasllat d'a-
lumnes. El curs és pioner
a Catalunya i ha estat
organitzada per l'Àrea
Regional dels Mossos
d'Esquadra a les Terres
de l'Ebre i l'àrea d'ensen-
yament del Consell
Comarcal del Montsià. el
trasllat d'estudiants al
territori. 

Curs pioner en
mobilitat segura

El comerç exterior de la
demarcació de Tarragona
es manté en una tendèn-
cia positiva, però creix a
un ritme més lent per la
recessió econòmica.
Aquesta és una de les
conclusions de l'informe
sobre l'impacte de la
internacionalització en les
empreses del territori.
Amb dades de l'any
2012, les exportacions
van assolir els 7.427
MEUR -un 4% més-, princi-
palment de matèries plàs-
tiques i combustibles,
mentre que les importa-
cions van arribar als
11.876 MEUR.

Tendència
positiva de les
exportacions

La Ràpita actua d’altaveu de 
com seran les empreses del futur

La població va celebrar dilluns el Quart Fòrum Turístic 

ACTUALITAT
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L'objectiu, segons han
apuntat fonts del departa-
ment, és buscar empre-
ses per reindustrialitzar la
zona si finalment Ercros
acaba tancant. Mas ha
garantit que el Govern
farà tot el que estigui al
seu abast per no perdre
els llocs de treball i per-
què l'empresa "faci les
coses ben fetes i com
cal", en referència a la
descontaminació del sòl
que aquesta companyia

ha contaminat durant els
anys que ha operat a Flix.
Això es produeix davant la
indignació per la negativa
de la direcció d'Ercros de
negociar amb les adminis-
tracions l'ERO.
Representants del Govern
i de l'Ajuntament flixanco
han retret obertament a la
companyia que no atengui
les seves peticions de
reunir-se per negociar
possibles alternatives als
acomiadaments. Els tre-
balladors continuen blo-
quejant l'accés a la fàbri-
ca, amb l'activitat ja para-
litzada. Dilluns vinent, hi
ha convocada una atura-
da general de l'activitat al
municipi coincidint amb la
jornada de vaga a l'em-
presa i la manifestació a
Barcelona en motiu de l'i-
nici de les negociacions
amb els sindicats. El
Departament de Territori i
Sostenibilitat ha iniciat
negociacions perquè tre-
balladors afectats puguin
incorporar-se a les obres
de descontaminació de
l'embassament que han

de començar pròxima-
ment. El delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha
explicat a l'ACN que el
Govern ja ha contactat
amb representants de la
societat estatal Acuamed,
l'empresa adjudicatària de
les obres, FCC, així com
les auxiliars perquè
puguin assumir el màxim
nombre possible de treba-
lladors afectats de la
població i de la comarca.
"Durant un any i mig o dos
anys que duraran les
obres podrien tenir feina i
no consumirien atur", ha
apuntat.
D’altra banda, els juga-
dors de la Joventut
Esportiva Flix va lluir a la
samarreta, al camp de
l'Horta de Sant Joan (1-2),
una enganxina amb l'eslò-
gan 'No als acomiada-
ments', en suport als 156
afectats directes i molts
més d'indirectes per l'ERE
presentat per Ercros, que
pot suposar el desmante-
llament de ‘la Fàbrica', la
principal font de treball

del municipi. 
Els jugadors, com no, van
dedicar-los el triomf. I per

aquest diumenge es pre-
veuen noves mostres de
suport i de queixa. 

Indignació a Flix davant de la negativa de la
direcció d’ERCROS de negociar l’ERO

El president de la
Generalitat, Artur Mas,
ha indicat aquest
dimecres que el con-
seller d'Empresa i
Ocupació, Felip Puig,
ja està buscant alter-
natives empresarials a
Ercros intentant pre-
servar els llocs de tre-
ball en cas que l'em-
presa no se'n surti. 

Treballadors han impedit l’entrada i sortida de camions bloquejant l’accés 

Dilluns hi ha convocada una manifestació a Barcelona

ACN

Segons el portaveu del
Grup Municipal
d'Esquerra, Adam Tomàs,
'la taxa d'atur al municipi
d'Amposta està arribant a
màxims històrics, situant-
se per sobre de les 2.300
persones, i les diverses
accions que s'han ende-
gat des del consistori no
han aconseguit capgirar
la tendència negativa que
es va iniciar l'any 2008'.
En la moció que van pre-
sentar els republicans es
posa en relleu que hi ha
moltes famílies que han
esgotat la prestació con-
tributiva i que no poden
fer front a les despeses
més bàsiques per garan-
tir-se la subsistència.
Davant aquest escenari,

Adam Tomàs va defensar
en lúltim Ple de
l'Ajuntament d'Amposta
que 'cal persistir en l'in-
tent d'explorar noves
estratègies que consoli-
din l'obertura de nous
negocis i contribueixin a
l'èxit de les iniciatives ciu-
tadanes que puguin esta-
blir-se a Amposta. Tenint
en compte que els costos
empresarials associats a
la contractació d'una per-
sona són molt elevats,
que fer-se autònom repre-
senta assumir una despe-
sa mensual considerable i
que l'accés al crèdit es
troba força limitat, El Grup
Municipal d'Esquerra va
reclamar-li a l'equip de
Govern que se subvencio-

nin les empreses locals
que contractin veïns i veï-
nes d'Amposta que hagin
esgotat la prestació con-
tributiva i també als
ampostins a l'atur que
s'estableixin com a autò-
noms. 
Adam Tomàs considera
que 'els incentius fiscals
que va aprovar
l'Ajuntament d'Amposta
són un instrument d'ajut
important, però insufi-
cients, perquè iniciar una
activitat econòmica com-
porta haver de fer front a
un conjunt de despeses
que, en funció del negoci,
poden arribar a ser nota-
bles'.
Davant els dubtes que va
expressar l'alcalde sobre

la viabilitat d'aquesta ini-
ciativa, Adam Tomàs li va
recomanar a Manel Ferré
que contactés amb el seu
homòleg al municipi de
Torrefarrera, que ha tirat
endavant aquesta matei-
xa idea al seu poble desti-
nant-hi uns 48.000 Euros.

En aquest sentit, Adam
Tomàs va recordar que 'la
principal finalitat de la
moció és salvar famílies i
treure-les de les llistes de
l'atur i que l'objectiu polític
ben bé podria ser fixar-
nos reduir-lo a les 1.800
persones'.

ERC d’Amposta proposa subvencionar les empreses
locals que contractin veïns i veïnes a l’atur

Ho va fer al ple, el passat dilluns

La Red de Juderías-
Caminos de Sefarad i
Google han posat en
marxa un projecte con-
junt destinat a promoure
a nivell internacional el
patrimoni jueu dels 24
municipis que formen
part d'aquesta xarxa,
entre els quals hi ha
Tortosa. Amb la tecnolo-
gia que el cercador ha
posat a l'abast dels
usuaris, ja podem visi-
tar i recórrer virtual-
ment els calls jueus dels
municipis de la Red de
Juderías, passejar pels
seus carrers, descobrir
el seu patrimoni i conèi-
xer la història que s'hi
amaga. Tota la informa-
ció es concentra en una
única plataforma:
www.redjuderias.org. 

Promoure 
el patrimoni

jueu

El Consell Comarcal
de la Terra Alta, en el
marc del projecte
Terra Alta+, ha orga-
nitzat  la jornada de
presentació del Pla
director de l'enoturis-
me a la Terra Alta,
redatat durant l'anuali-
tat 2012 en el marc
del projecte Treball a
les 7 Comarques. La
jornada ha tingut lloc
aquesta setmana a la
seu del Consell
Comarcal de la Terra
Alta i ha comptat amb
les intervencions del
Jaume Salvat i Laura
Tribó, membres del
Grup de Recerca
d'Anàlisi Territorial i
Estudis Turístics de la
Universitat Rovira i
Virgili (URV), els quals
han presentat els
resultats de l'estudi
del pla director.  
També ha fet una anà-
lisi del paisatge, per
constatar la importàn-
cia que té en l'activitat
enoturística i, final-
ment, ha analitzat el
posicionament de la
Terra Alta com a desti-
nació enoturística.

Enoturisme
a la Terra

Alta

ACTUALITAT

‘No als acomiadaments’. Eslogan de l’enganxina
que van portar a la samarreta els jugadors del Flix, 

dissabte, a Horta. A la foto, el pichichi Jacob. 

PF/D. COMUNICACIÓ JE FLIX
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Tortosa acollirà, durant el
cap de setmana del 15,
16 i 17 de març, la
primera edició del Tortosa
English Festival, un
esdeveniment que busca
promocionar i difondre la
llengua anglesa com una
eina cultural, professional i
lúdica en tots els àmbits
de la vida quotidiana. El
festival, organitzat per un
comitè format, entre
d'altres, per l'Ajuntament
de Tortosa, és obert a la
participació de tothom
quant a les activitats
lúdiques col·lectives. 
Pel que fa a les
presentacions de video i al
Inter School Debate, hi

participaran els centres
docents -alumnes de
primària i secundària- de la
ciutat de Tortosa i de la
resta del territori. 
El regidor de Promoció
Econòmica de
l'Ajuntament de Tortosa,
Emili Lehmann, va
manifestar que "el desig
d'impulsar la llengua
anglesa en un moment en
que és pràcticament
imprescindible de cara a la
vida professional de
cadascú -ha dit- és el que
ha impulsat el festival". El
festival són unes activitats
lúdiques en anglès al cent
per cent i per a gent de
totes les edats,

organitzades des de la
societat civil i amb la

col·laboració de molts
patrocinador.

L'Emissora Municipal de Deltebre, enceta els actes commemoratius

Voluntaris en acció a Amposta

L'Ebre prepara per al
proper 24 de març, el
diumenge de Rams, una
mobilització que preveu
tallar la N340, a l'altura de
l'Aldea, per exigir millores
en el transport públic
ferroviari. La Plataforma
ciutadana 'Trens Dignes a
les Terres de l'Ebre' posa
sobre la taula una
"mancança històrica" en la
qualitat del servei de trens
a la zona. Des de
l'agrupació denuncien que
a "la vegueria" ebrenca tan
sols compta amb deu
estacions de tren i
reclamen millores en les
freqüències horàries, la
qualitat dels combois i les

tarifes. També exigeixen
que s'implanti el Sistema
d'Integració Tarifària al
territori. Aquest permetria
l'ús de diferents sistemes
de transport amb un
mateix bitllet senzill. Des
de la Plataforma 'Trens
Dignes a les Terres de
l'Ebre' denuncien que
l'oferta de transport públic
de la zona és insuficient i
no s'adequa a les
necessitats reals. L'entitat,
que va celebrar aquest
dissabte passat la seva
primera assemblea ha
insistit en què al territori
sempre hi ha hagut una
"important mancança
històrica".

«Trens Dignes» es mobilitza

Protecció Civil manté la
fase d'alerta del pla espe-
cial per Inundacions a
Catalunya Inuncat davant
la de pluges intenses
aquest dijous i divendres
fins a mitjanit, que poden
provocar acumulacions
de més de 100 litres en
24 hores, i del fort onat-
ge, que s'intensificarà

amb onades que poden
superar els 4 metres
d'alçada i que afectarà tot
el litoral català també fins
demà a la nit. D'altra
banda, també es mante-
nen activades les prealer-
tes dels plans Procicat
per forts vents i Neucat
per possibles nevades al
nord i sud del país.

Alerta per inundacions

Des de llavors l'emissora
ha anat creixent i
evolucionant al mateix
temps que Deltebre. De
les primeres instal.lacions
situades a la primera
planta de l'Ajuntament,
concretament en un
despatx annex a l'Alcaldia,
es va passar a les
instal.lacions actuals,
situades a la planta baixa
de les dependències
Municipals i, que van ésser
inaugurades el 23 de maig
de 1992. 
Aquestes dependències
ocupen una superfície de
112 m2, i disposen de dos
estudis complets de
control i locutori,
administració, discoteca i
magatzem. El regidor de

Comunicació, Joan
Alginet, destacava “ la
ràdio va nèixer amb l'únic
objectiu de reforçar la
pròpia personalitat
municipal, i per això
continuarà estant a la
disposició d'aquells que
treballen pel poble des de
tots els àmbits: polític,
cultural, esportiu, religiós,
d'educació... amb el

nostre dia a dia intentem
que el 107.6 de la FM
sigui la via més propera i
ràpida perquè la gent
conegui tot el que passa a
Deltebre”. Per tal de
celebrar aquests 30 anys
de Ràdio Delta s'han
preparat una sèrie d'actes
que s'aniran succeïnt all
llarg d'aquest 2013 com
l'estrena aquest divendres

de la primera d'una sèrie
de tertúlies centrades amb
la història de la ràdio, una
exposició, un
reconeixement a tots
aquells col.laboradors que
formen part de l'arxiu
radiodònic, així com una
reforma de les
instal.lacions i una acte
institucional coincidint amb
el dia de l'aniversari.

Ràdio Delta compleix 30 anys

L'Emissora Municipal
de Deltebre va néixer
dins de l'explosió
comunicacional de
finals dels setanta i
primers dels vuitanta,
concretament va
començar les seves
emissions regulars el 9
d'agost de 1983,
després d'uns mesos
de proves que van
servir per preparar els
col.laboradors, la
programació i crear
una mínima
infraestructura tècnica
per poder  emetre.

El regidor de Comunicació, Joan Alginet.

cedida

Tortosa aposta per l’anglès amb 
el primer English Festival a la ciutat

Les activitats lúdiques són obertes a tothom i pretenen difondre l'ús de la llengua anglesa

ACTUALITAT

REDACCIO

L'àrea de Participació
Ciutadana ha posat en
funcionament projecte
Voluntaris en Acció, amb
l'objectiu de fomentar i
coordinar la participació de
persones voluntàries o de
les entitats a les que ja
pertanyen en diverses
activitats i accions que
s'organitzen des de
l'Ajuntament d'Amposta per
donar servei o millorar el
benestar de la ciutadania.
En aquest sentit, els
destinataris del projecte
són els membres de la
comunitat en general que
vulguin participar i dedicar
part del seu temps en la
millora del  benestar de la
ciutadania i de la qualitat de
vida del seu entorn. La
regidora ha posat especial
èmfasi en la utilitat que pot

tenir el programa de
voluntariat en els joves, ja
que “els joves que han
finalitzat els seus estudis i
que estan buscant feina
podran, a través del
voluntariat adquirir una
experiència relacionada
amb la seva formació que
l'Ajuntament certificarà i
que en el mercat laboral els
seria molt difícil d'adquirir”.
Així, segons ha  La Borsa
de Voluntariat és la primera
que posa en funcionament
un ajuntament de les Terres
de l'Ebre i neix com una
evolució del programa No
et facis Fora pel qual els
alumnes dels instituts que
estan a punt de ser
expulsats per acumulació
de faltes poden commutar
el càstig a canvi de treballs
de voluntariat social.

L'oficina del Síndic serà a Alcanar el dijous 7 de març.
Membres de l'equip del Síndic atendran, en horari de matí,
al Casal Jove-Hotel d'Entitats, a totes les persones que
vulguin fer consultes o presentar queixes contra les
administracions i les empreses que presten serveis.

Actualitat

Els Mossos d'Esquadra
han desarticulat un grup
criminal que hauria comès
quinze robatoris en ajunta-
ments, domicilis i empre-
ses de les Terres de l'Ebre.
L'operatiu policial va con-
cloure el passat 19 de
febrer amb la detenció de
deu persones, tres de les
quals ja han ingressat a
presó acusats de delictes
de pertinença a grup crimi-

nal i robatori amb força o
receptació. La resta han
quedat en llibertat amb
càrrecs. Així mateix, , es
van efectuar escorcolls en
sis domicilis de les pobla-
cions de Tortosa,
Roquetes i Sant Carles de
la Ràpita i han estat recu-
perats gran quantitat d'a-
parells electrònics,
informàtics i eines proce-
dents dels robatoris.

Cau un grup criminal a l’Ebre
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

I és que ara, amb la permanència
més prop, es podrien lamentar
diverses decisions arbitrals i tam-
bé les baixes que en una plantilla
limitada d’efectius han pogut min-
var en moments puntuals. No sé
sap mai, però es podria acaronar
la promoció d’ascens. No obs-
tant, s’ha de mirar endavant i va-

lorar l’engranatge de totes les
peces. La fortalesa defensiva és
la clau de l’èxit rapitenc. “Si a un
equip no li marquen, és compli-
cat que pugui perdre”. Es una de
les frases del mag Teixidó que
està treient molta rendibilitat a
les possibilitats de l’equip, i més
considerant les adversitats exis-
tents en forma de baixes. 
Al camp del Júpiter, la Rapitenca
va controlar el partit al primer
temps quan, a més, va gaudir
d’opcions. A la represa, el duel va
obrir-se i el Júpiter també va cre-
ar les seues que Koke, porter
que debutava per la baixa de
Raül, va evitar. Bon partit el de
Koke que confirma que és molt
valuós. Quan se l’ha necessitat,
allí ha estat.
El duel estava obert. La Rapiten-

ca també va advertir i va ser Or-
tega, a darrera hora, qui va mar-
car a la sortida d’un córner (0-1).
El gol era el premi a la tenacitat.
L’afició ha d’estar satisfeta. En
una època complicada i més per
un club ebrenc, la Rapitenca bri-
lla a la categoria de bronze. Diu-
menge vinent (12 h) s’ha de bus-
car la tercera victòria seguida

contra la Grama (la Rapitenca ha
rebut 2 gols en 5 partits).
Baixa de Ferran
Per diumenge serà baixa el por-
ter Raül, Miguel (tot i que ja té l’al-
ta) i Felipe. A Ferran se li ha de-
tectat una irregularetat
cardiovascular i haurà de ser
sotmès a una exploració. De mo-
ment, repòs absolut i ja ha dit
adéu a la temporada.  
Juvenil
El juvenil va perdre dissabte a
Tortosa (2-1) en un partit amb
molta polèmica perquè amb el 0-
1 els assistents van anular dos
gols als rapitencs que les imat-
ges han demostrat que eren le-
gals. Haguessin pogut ser la
sentència. El Tortosa va remun-
tar al final. El malestar és gran
per les decisions i també per la
designació de Jordi Gimenez. El
comitè técnic d'àrbitres va aclarir
que de col.legiats per a poder
designar aquest derbi (de cate-
goria superior a Segona catala-
na), entre lesions o perquè eren
de Tortosa, només quedava Jor-
di Gimenez que és de Jesús.

A volar!

La setmana passada
destacàvem la sensacio-
nal temporada de la Ra-
pitenca. En aquesta, hem
de fer un punt i seguit
amb la victòria de diu-
menge al camp del Júpi-
ter (0-1), primera fora de
casa. L’equip s’ha conso-
lidat amb la inèrcia de
l’ascens i s’ha apuntulat
amb encert. 
Bona feina del tècnic Tei-
xidó, de la secretaria
tècnica i d’uns jugadors
que estan demostrant
professionalitat i implica-
ció.

TERCERA DIVISIÓ. VA GUANYAR A LA VERNEDA (0-1)

La Rapitenca buscarà la tercera victòria seguida, diumenge contra la Gramanet (12 h)

M.V.

Gol d’Ortega, diumenge passat (0-1). 

Es una satisfacció poder
veure al rapitenc Angel Ran-
gel celebrant la Cup anglesa
amb el Swansea. Es una sa-
tisfacció veure el partit que
va fer. Es un orgull que sigui
de la Ràpita. Què sigui
ebrenc. Però sobre tot és
satisfactori valorar la seua
progressió. El seu treball. El
sacrifici que ha hagut de fer
per arribar fins aquí.

Rangel és la punta d’un
iceberg. Hi ha més jugadors
a l’èlit: Oriol, Edu Albacar,
Bruno, Badia...

Cal valorar que el mo-
ment actual, tot i la cojuntu-
ra de crisi econòmica, és
espectacular. 

La Rapitenca acomodada
a la Tercera divisió, l’Ascó lí-
der i l’Amposta, en fase em-
brionària d’un projecte, està
ben situat a la Primera cata-
lana. 

I el que està passant a
Segona...Es històric. Jesús i
Maria, la Cava igualats a
punts en el liderat i l’Alcanar
a la tercera plaça i cap dels
quatre darrers a la taula és
del nostre territori. 

Sabeu el que significa tot
això? 

És molt meritori i reflec-
teix la passió i el senti-
ment de moltes persones
que estan treballant amb
il.lusió per tirar endavant
els seus projectes espor-
tius.

Potser ens hem habituat
tant a veure aquests resul-
tats que ja no ho valorem. 

Si mirem enrera, mai ha-
viem tingut tanta plenitud
d’equips ben classificats i
tans de jugadors a l’èlit del
futbol mundial, amb entre-
nadors que estan dirigint
equips en altres països.

Per això veure a Angel
Rangel amb la Cup, sent
un jugador destacat, i afe-
gir tota la situació actual
em fa creure que aquest
territori petit, indefens en
ocasions, ha crescut es-
portivament de la forma en
què potser fa molts anys
enrera només podiem pen-
sar somiant. Era quan ens
passaven per sobre. 

Si volem, podem. Des
d’aquí encoratjar i aplaudir
a tota la gent que ho esteu
fent possible quan la situa-
ció és austera per tot
arreu. 

Gran Angel Rangel

L’opinió de Michel

I Torneig Edu Albacar Gallego
El dia 29 de març, al Municipal Salvador Gisbert, de Sant Jau-
me, tindrà lloc el I Torneig Edu Albacar Gallego, en categoria
benjamí, futbol-7. El Torneig porta el nom de l’emblemàtic ju-
gador de Sant Jaume que lidera la taula de la Liga Adelante
amb l’Elx. Camí de Primera. 

Al juvenil de la
Rapitenca, pels dos gols
anul.lats amb el 0-1, al

camp del Tortosa

Malestar

El líder Ascó visita el Tàrrega

L’Amposta, a refer-se contra el Sants
PRIMERA CATALANA

El líder l’Ascó va guanyar el
Morell (3-0) en el derbi de la jor-
nada. El conjunt de la Ribera va
decidir a la segona meitat, un
cop va obrir la llauna a través
d’Ermengol. Poc després, Isma
feia el 2-0 i, ja entrada la sego-
na meitat, arribava el 3-0 arran
d’un tret de Roca, enverinat,
que fou desviat pel pichichi Ro-
jas. L’Ascó segueix líder, a qua-
tre punts d’un Santfeliuenc que
tampoc cedeix. Diumenge a les
12, els de la Ribera visiten el Tà-
rrega.

L’Amposta, per la seua part,
va perdre al camp del cuer, el
Valls (2-1). Isaac va fer el 0-1.

L’Amposta estava ben posat
però Miguel va aprofitar una es-
cletxa i va marcar l’empat. El
Valls va quedar-se amb deu
(42’). L’Amposta va dominar a la
represa però fou el Valls qui va
marcar arran d’una falta. Jonat-
han no va estar del tot afortu-
nat. Amb el 2-1 i amb un Arnau
emergent, l’Amposta va pressio-
nar i va tenir opcions clares. El
Valls es va defensar bé i l’em-
pat, que possiblement era el
més just, no va produir-se.
L’Amposta, amb les dues derro-
tes seguides (aquesta dolorosa
al camp del cuer), es manté en
la zona còmoda. No obstant, ha
de centrar-se en la permanèn-
cia.  Diumenge rebrà el Sants
(17 h). Segons Nacho Pérez:
“partit important que ens ha de
servir per poder retrobar-mos
amb la victòria, i poder seguir
amb aquesta dinàmica positiva
que tenia l’equip en quant a re-
sultats i progressió amb el joc.

No estem preocupats per la si-
tuació ja que es continua treba-
llant bé i som conscients de
l’objectiu, a partir d’aquí hem
d’aconseguir el grau de satis-
facció en nosaltres mateixos. Hi
ha vegades que toca fer una
pas enrera per fer-ne dos enda-
vant, i esperem que aquesta
setmana puguem efectuar
aquest pas endavant i guanyar
davant la nostra afició”.

L’Amposta no té cap baixa,
en principi, per diumenge. Al-
bert Arnau ja va jugar 70 minuts
a Valls i va demostrar que està
recuperat, disposant de diver-
ses ocasions, creant-les. Va fal-
tar culminar-les: “d’entrada, no
tenim cap baixa, i això ha de ser
un punt de competivitat en be-
nefici del grup”, deia Nacho Pé-
rez. La victòria és important diu-
menge, per no tenir dubtes en
jornades posteriors i per reacti-
var l’aficionat, un xic decebut
per la derrota a Valls. 

Per l’alineació de Pardo

El Cunit impugna
el partit contra 

la Cava

DARRERA HORA

El Cunit ha impugnat el partit
que va jugar dissabte al seu
camp contra la Cava (2-3). Se-
gons fonts directives del club
ebrenc, “a la web de la Federa-
ció apareix Pardo, jugador de la
Cava, entre les baixes mèdiques
existents a la plantilla. Una confu-
sió perquè Pardo és cert que va
anar a la Mutua però el mateix
dia (el 24 de gener) va rebre l’al-
ta tal com ho podem certificar
amb el parte mèdic que és el
que presentarem en les nostres
al.legacions. Es una confusió de
la web de la Federació i que el
Cunit ha volgut intentar aprofitar.
Ni el Jesús i Maria, ni el Cam-
brils, ni el Gandesa ho han fet,
tot i que Pardo ha constat aques-
tes setmanes com a baixa fede-
rativa. El Cunit ha impugnat però
amb això es quedarà”. 

Yuri, exAmposta i Ascó,
ha fitxat amb el Valls.

D’altra banda, el tècnic
del Morell ha estat

destituït.

Fitxatge
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L’Alcanar es manté en la tercera plaça després de guanyar a Camp
Clar (1-2). Els locals, al primer minut, es van avançar amb l’1-0. L’Alca-
nar, a favor de vent, va acusar el gol rebut, però abans del descans ja
gaudiria d’opcions. I va ser a la represa quan va remuntar a través de
Vates i d’Ivan, jugador que iguala a Ferreres i a Aleix com a pichichi. L’Al-
canar va patir perquè no va sentenciar però va demostrar que està fort
fisíca i mentalment. Com els líders, no perd pistonada i segueix a dos
punts. Un temporada apassionant i històrica per al futbol ebrenc. El Tor-
tosa, per la seua part, va guanyar en el derbi contra el Roquetenc (1-0).
Una victòria important per evitar dubtes. Al primer temps, tot i el vent en
contra, els de Javi Cid van saber jugar i van gaudir d’opcions, a més del
gol d’Angel. A la represa, el Roquetenc va intentar-ho però sense profun-
ditat. Només va crear una oportunitat. El Tortosa, tot i jugar amb un
menys, va saber defensar-se i també va tenir la seua opció.  

I els canareus tampoc fallen
EL TORTOSA ES VA IMPOSAR AL ROQUETENC

Alcanar i Tortosa s’enfronten
diumenge a les 17 h. Un derbi
històric que ha necessitat 31
anys per tornar-se a repetir, en
partit oficial. La darrera edició
fou la temporada 81/82, a la
Preferent, quan només hi havia
un grup.  El resultat fou de 2-1,
favorable a l’Alcanar. Les alinea-
cions d’aquell partit:

Alcanar: Subi, Rovira, Ramon,
Prats, Ortí, Abella, Cristobal, Jo-

sé, Angel, Blanco i Alias. Torto-
sa: Saura, Arispe, Adell (Cortés),
Laboria, Crujeras, Querol, Escri-
bano, Ferrando (Vázquez), For-
ner, Casiano i Vasconcellos. 

Ara, 31 anys després, la situa-
ció és diferent. L’Alcanar és qui
està lluitant per l’ascens mentre
que el Tortosa està consolidant
un nou projecte, situat en una zo-
na còmoda de la taula. El seu in-
convenient per seran les baixes

per sanció. Importants. 
Molts de canvis des de lla-

vors, fins i tot de camp, però
queden dos directius que en
aquella època estaven a l’Alca-
nar i que ara també hi són. Es el
cas del president Xavi Queral i
del vicepresident, Miguel Rever-
té. Serà una festa del futbol per
als canareus amb la presentació
del futbol base, una hora abans
del partit.  

Alcanar-Tortosa, 31 anys després
DIUMENGE S’ENFRONTEN A LA FANECADA 17 H. PRIMER ES FARÀ LA PRESENTACIÓ DEL FUTBOL BASE (16 H)

El Roquetenc, en partit canviat d’horari, com molts altres pel clàs-
sic Madrid-Barça, rebrà demà dissabte el Calafell, a les 19 hores.
La petició dels roquetenc fou jugar diumenge la tarde, provant un
canvi de dia ja que es feia la modificació. Però el Calafell, per mo-
tius personals, en diumenge no disposava de diversos jugadors. I
no ha volgut acceptar el canvi de dia. Es una final en el camí per
la permanència. Un partit amb doble valor de punts, contra un ri-
val de la part baixa. El Roquetenc, en la línia dels dos darrers par-
tits, ha de buscar la victòria i, a més, guanyar confiança a casa per
on passa bona part de la seua permanència.

Roquetenc-Calafell,
una final en la que no es pot fallar

DEMÀ DISSABTE, A LES 19 HORES

L’Ampolla afrontava un partit de la seua lliga, contra el SP i SP, equip
que es va imposar per 1-2. Com tots els del cap de setmana, va ser
un partit condicionat pel vent. Era tan intens que propiciava una lote-
ria. I el SP i SP, al primer temps, va saber aprofitar-lo. I es va posar
amb el 0-2, davant de l’Ampolla que no va saber llegir la confronta-
ció i estava fora d’ella i que es va quedar amb deu. A la represa, amb
el gol de Luis Alfonso i els canvis, l’Ampolla va posar més intensitat,
però li va mancar més calma. L’equip va estar precipitat. No obstant,
va tenir l’opció en temps afegit amb un penal. Però Robert no va
transformar-lo. Brigi, lesionat, va tornar a ser baixa. 

Pas enrera de l’Ampolla,
contra el SP i SP

VA FALLAR UN PENAL EN TEMPS AFEGIT

FINS SEMPRE, PACO RÒDENES. Plantilla del Jesús i Maria, anys 60. Paco, pare del president actual,
Òscar, i germà del vicepresident, Mario, va ser jugador. Per la dreta, és el tercer ajupit. Als 71 anys, ens va deixar
divendres passat. Fou una persona que sentia profundament els colors de la UD Jesús i Maria. Descansi en pau.

Cedida

El Catalònia va guanyar al camp del Calafell (0-3) i amb 7 punts de
9, agafa aire i surt de la zona més delicada. S’haurà de seguir patint
però l’equip, amb les victòries, té més confiança. Ara li manca, des-
prés de dues seguides fora, aconseguir-ne una a casa. El partit de Ca-
lafell era molt important, contra un rival directe, per deixar-lo més en-
rera a la taula. I els jesusencs, en la línia ascendent de les darreres
setmanes, sobre tot en defensa, van jugar amb molta serietat i van
mantenir la porteria a zero, per primer cop en la temporada. Eugeni
(2) i Martí van marcar els gols i van completar el resultat. Un  resultat
que va ser curt. Demà (19 h), el Cata rebrà el líder Jesús i Maria. Tots
dos, per diferents motius, s’hi juguen molt. Un gran partit. La mala
sort amb les baixes s’amplia amb la greu lesió del porter Marcos. 

El Catalònia ja s’enlaira
DEMÀ REP EL LÍDER (19 H). UN GRAN PARTIT

El Gandesa va empatar a casa contra el Roda de Berà (1-1). Un par-
tit marcat pel vent i pel fred i que fou molt ensopit. Els gandesans no
van tenir idees clares i ofensivament van estar apàtics i poc precisos.
Si això sumem que el Roda va avançar-se arran d’un penal dubtós i
que, amb el 0-1, es va fer més enrera, les dificultats van ser grans,
tot i els intents i la volunta dels jugadors d’Enric. Avançada la represa,
de falta, el benifalletenc Dani va assolir l’empat. Amb l’1-1 (80’), el par-
tit va obrir-se. El Roda va gaudir de dues opcions i també el Gande-
sa. Per tant, empat just i els terraltins que s’allunyen de les tres pri-
meres places. Joan, Genís, Cristian i Pau eren les baixes.

El Gandesa, a consolidar la categoria

EMPAT AMB EL RODA I ES DISTANCIA 

La UD Jesús i Maria va viure un
cap de setmana emocional-
ment complicat. El pare del pre-
sident, Oscar, i a la vegada,
germà del vicepresident, Mario,
ens va deixar el divendres pas-
sat. Mostres de condolència i
conjura entre la plantilla per po-
der-li dedicar la victòria contra
el R. Bítem i, d’aquesta forma,
mantenir el liderat. D’altra ban-
da, hi havia pressió en conèixer
els resultats de la Cava i també
de l’Alcanar. A més, el vent va
dificultar molt el joc. El Jesús i
Maria, al primer temps, va tenir-

lo al seu favor. Va crear diver-
ses ocasions, a més del gol de
Nico, a la sortida d’un córner
(passivitat defensiva en la juga-
da). El R.Bítem en va tenir una
amb un xut de Jota al travesser.
A la represa, aviat, Marc Baiges
va guanyar l’esquena i va fer
l’empat. El partit s’obria. El líder
va tirar de laboratori. Llança-
ment de banda, Albert pentina i
Nico al segon pal remata el 2-1.
El partit, amb fred i vent, va es-
tar obert fins el final. Els locals
van poder senteciar i el R.Bítem
va tenir l’empat amb una acció

de Marc baiges i un altra al final
de Sergio Ruiz. 
El Jesús i Maria segueix líder. El
R. Bítem es distancia de les
tres primeres places. 

Els jugadors van poder dedi-
car la victòria: Paco, va per tu!

Victòria amb dedicatòria
El Jesús i Maria la dedica a la familia del president del club

SEGONA CATALANA. RECORDANT A PACO RÒDENES

La Cava va guanyar al
camp del Cunit, cuer del
grup (2-3) i segueix igualat a
punts amb el Jesús i Maria,
al capdavant de la taula. 

Els de Santi, en una tarda
infernal metereologicament
parlant, van sortir al camp
conscients del que es juga-

ven i van marcar el 0-1 aviat
a travès d’Agust. El domini i
el control del partit fou de la
Cava, però sense encert en
els darrers metres. Es va
perdonar. I a la represa, el
Cunit va empatar. La Cava,
però, amb força mental, va
reaccionar i Jaime va fer dos

gols. Amb l’1-3, noves op-
cions de sentència. Es va
tornar a perdonar. El Cunit va
fer el 2-3 i els ebrencs van
acabar patint. Però el triomf

no es va escapar. I, d’aques-
ta forma, continua el frec a
frec. 

Una situació per a la histò-
ria. I que cada setmana crea
més expectació. Els dos
equips de la localitat, a la ca-
tegoria, són els líders. Es im-
pressionant. I cada jornada
juguen una final, amb l’e-
xigència que això comporta.

La Cava en la jornada vi-
nent té, a casa, un partit
amb doble valor. El Vilaseca
s’ho jugarà tot. 

La Cava perdona i acaba patint
al camp del cuer, el Cunit

SEGUEIX COM A COLIDER

Diumenge, l’equip de
Santi rebrà el Vila-seca,
cinquè classificat. Nova
final. Partit amb doble

valor de punts.

Nova prova

Paco Ròdenes, pare del
president, Oscar, i germà
del vicepresident, Mario,
ens va deixar divendres

passat

Condolència
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El líder va demostrar, com l’Olímpic, ser versàtil i estar fort mentalment.
En un duel marcat pel vent, el Deltebre, quan el tenia a favor, al primer
temps, va avançar-se amb el gol de Narcís. El Perelló va poder reaccio-
nar i abans del descans va empatar amb el gol de Tudela, de falta. I a la
represa, els perellonencs van saber adaptar-se i jugar amb el vent al seu
favor. Alex, amb un tret des de fora de l’àrea, va fer l1-2. Andrei va am-
pliar distàncies i Tudela, amb una falta des del mig del camp, va arrodo-
nir el resultat. El Perelló segueix líder i diumenge derbi amb l’Ametlla.

El líder remunta a Deltebre
DIUMENGE DERBI: PERELLÓ-L’AMETLLA

L’Ulldecona va guanyar a l’Ametlla en un partit en què els dos equips es-
taven d’acord en ajornar-lo però que fou l’àrbitre qui va decidir que s’ha-
via de jugar. L’Ametlla va tenir-lo al seu favor, al primer temps. Va ser lla-
vors quan va fer un atac i gol que no va acabar de ser rendible. A la
represa, fou l’Ulldecona qui va tancar al conjunt calero. I en els darrers
minuts, una jugada de Joaquin va culminar-la el juvenil Aleix. Era el 0-1.
10 jornades sense perdre (4 darreres sense rebre cap gol). Cal dir que
els caleros estaven molt molestos amb l’arbitratge. L’Ulldecona té la bai-
xa de Damià mentre que Ruben, un any més tard, va tornar a jugar. 

L’Ulldecona es fa gran i té aspiracions
10 JORNADES SENSE PERDRE

El Camarles va ser superior al Pinell i va guanyar de forma merescuda (1-
3). L’equip de Bartolo va estar ben posat i al primer temps, amb el vent en
contra, ja va encarrilar el duel amb els gols de Pau, de falta, i de Roger. El
Pinell, en una tarde gèlida i amb vent, no va trobar el lloc al camp i no va po-
sar la intensitat adequada davant d’un Camarles que va anar per feina, cons-
cient del que es jugava.

A la represa, més imposició dels camarlencs que van sentenciar amb el
gol del pichichi Dani Fluixa. El partit no va tenir més història i el Pinell no va
poder entrar en situació. El gol de l’honor dels locals va ser en temps afe-
git, amb un penal dubtós. Camarero va transformar-lo. 1-3 i els pinellans que
no acaben d’agafar la regularitat necessària per consolidar-se a la zona cò-
moda de la taula. La manca de ritme, amb el descans i la suspensió, l’està
acusant el conjunt de Pachan. El Camarles agafa confiança. 

El Camarles guanya merescudament
A PINELL 1-3

ELS LOCALS, MOLESTOS AMB L’ARBITRATGE

L’Olímpic es manté en la segona
plaça de la taula després de
guanyar a Tivenys (0-3). Era un
partit complicat, a més amb fort
vent. Però els morencs van
afrontar-lo amb respecte i molta
serietat. I al primera temps, des-
prés de l’empenta inicial dels
locals, va saber decantar el duel
al seu favor en dues accions a
pilota aturada. La primera, una
falta ben posada per Pete i que
Andreu, al segon pal, va rema-
tar. I la segona, un altre cop Pete
va traure un córner i quan tot-
hom esperava la pilota centrada
a l’àrea, aquesta va anar a la
incorporació de Miró que va

engaltar un tret enverinat que va
significar el 0-2. Gran partit el de
Miró, en una segona joventut
amb 41 anys. També dels seus
companys en l’aspecte defen-
siu. El Tivenys va acusar el mar-
cador en contra. Però a la repre-
sa, amb el vent a favor i arris-
cant amb tres defenses, va pres-
sionar més amunt i va gaudir
d’ocasions per entrar en el par-
tit. La més clara, una rematada
de l’omnipresent Ramon al tra-
vesser. De l’1-2 es va pasar al 0-
3 i a la sentència. L’Olímpic va
fer un pas endavant. El Tivenys
es queda enrera però va demos-
trar que té vida i il.lusió. 

L’Olímpic no falla al camp d’un Tivenys combatiu
El 0-3 final fou massa càtig per al treball dels locals. Però l’Olímpic va jugar amb molta serietat

TERCERA CATALANA. VA GUANYAR PER 0-3

Demà dissabte es marcarà un abans i un
després en els enfrontaments entre el
Barça i el Madrid. El clàssic es jugarà a
les 16 hores i no beneficiarà als juga-
dors de futbol base o amateurs que no
podran veure aquest clàssic perquè
tenen un partit a la mateixa hora i no
l’han pogut canviar.  Es dóna la curiositat
que es juguen en dissabte a la Segona
Catalana, Camp Clar-l’Ampolla; Catalònia-Jesús i Maria i
Roquetenc-l’Ampolla, i ho han de fer a partir de les 19
hores. N’hi ha d’altres del futbol base que no podran can-
viar-ho. Per què aquest capritx del Madrid i el Barça de
jugar a unes hores que trenquen tots els horaris del futbol
base d’Espanya?. Per què no juguen en un altre moment,
en una altra hora? La decisió de jugar en dissabte a les 16
h. la marca ara el Madrid però penso que el Barsa també
hagués actuat igual en la mateixa situació, amb un partit
de Champions en dimarts per a disputar.  
Arribats a aquesta possibilitat, jo em plantejo la següent
pregunta: ajuda el Barça als clubs catalans? Abans de fer
aquest article he parlat amb 20 filosofs del futbol ebrenc,
amb molta experiència en el camp directiu. Tots ells han
coincidit: “El Barça no ajuda“. En els darrers 30 anys, el
Barça ha visitat poques vegades aquestes terres, per no
recordar el capitol de la Copa Catalunya a la Ràpita. Com
diu un aficionat: ”No som ni la Quinta Provincia per a ells.
Pintem poc”. “Crec que el Barça més que un club és una
secta”, em diu un dels filosofs. El que està clar és que si se
li pregunta a un aficionat a l’atzar d’una localitat d’aquestes
terres qui és el president del club de futbol del seu munici-
pi, gran part no sabrà el seu nom. Lògicament, si sabrà el
del Barça. “Molts pares que tenen un fill li regalen abans una
samarreta del Barça que no pas la de l’equip del seu poble.
Hi ha aficionats que es fan socis del Barça, dels que no
tenen dret a seient, i no ho són de l’equip del seu poble. Ho
són abans el Barça”. Hi ha un gran nombre d’aficionats que
serien capaços d’anar a una Final de la Champions a
Rússia, i no s’acosten al camp per veure l’equip de la seua
localitat. 
Els que ara tenen fills de cinc anys d’aquestes terres que
els agrada jugar a futbol ho hauran de fer a l’equip de la
seua localitat, on hi ha una directiva que fa un gran sacrifi-
ci per tirar el club del poble endavant. I on es juga per sen-
timent. No aniran al Barça! 
Què és millor, veure un Barça-Madrid per la ‘caixa tonta’ o
veure en directe un partit del Camarles, l’Ulldecona, la
Sénia, Amposta, Rapitenca, Tortosa? Què és millor, un con-
cert en directe o per la televisió? L’emoció, el sentiment, és
diferent.
Jo sempre he dit que pocs pensen com jo. Si preguntes a
un aficionat d’aquestes terres de quin equip és, et dirà que
és del Barça. El 90 %. A mi m’agradaria que diguessin que
són del Gandesa, R. Bítem, la Cava, Jesús i Maria,
Catalònia, l’Ampolla, l’Ametlla, Perelló, Flix, Pinell o
Roquetenc, per exemple... que primer siguin de l’equip del
seu poble.  I és més trist veure més gent al Bar mirant el
Barça que no pas al camp de la seua població. Els que són
socis del Barça i no de l’equip del seu poble els diria: “on
viviu? Estimeu el vostre poble?”. Que quedi clar que jo sóc
del Barça. Però intento veure les coses amb més calma. I
anar més enllà. 
Aquest article no canviarà els pensaments de molts aficio-
nats d’aquestes Terres ebrenques que senten més carinyo,
simpatia i amor al Barça que al club del seu poble. 
Jo demà dissabte, com tants altres, veuré el partit a esto-
nes perquè m’asseuré com sempre amb les tres pantalles
de l’ordinador per actualitzar els resultats del futbol català i
de l’ebrenc per a ICOMPETICION. Es la meua obligació
moral. Ningú em paga un euro.  
Seré un romàntic o una persona que estima la seua terra,
el seu club, el meu és la Sénia. El segon són tots els clubs
ebrencs des de la Rapitenca fins els Muntells. Si el meu club
em necessita sempre estaré al seu costat donant-li el meu
suport. I al meu altre club de sempre, el Barça, no li dona-
ria ni pipes.
QUI PUNXARÀ: JESÚS I MARIA, LA CAVA O ALCANAR?
Partits complicats tenen els tres equips. El Tortosa en porta
sis sense perdre i visita un Alcanar que ha guanyat els
darrers sis amb només dos gols en contra. El problema del
Tortosa poden ser les baixes. El Catalònia està invicte en
els útlims tres partits, amb dues victòries i un empat.

El Barça ajuda als 
clubs ebrencs?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Jordi Miró va fer un gran gol, fou el 0-2.

CANALTE

El Flix tampoc cedeix

El Flix va remuntar i va guanyar a Horta (1-2). Els locals, amb baixes però
molt posats, van avançar-se amb el gran gol de Miquel. Amb l’1-0, el par-
tit va seguir igualt si bé els hortolans ja van mostrar-se en desacord amb
l’arbitratge pel criteri en els fores de joc: “els nostres ho eren i els seus,
en jugades similars, no foren xiulats”. Poc abans del desans, una bona
jugada va culminar-la Porta amb l’1-1. A l’inici de la represa, David Cid
fou expulsat “l’àrbitre es va carregar el partit”. El duel va ser obert, amb
opcions pels dos i tots dos equips entregats. Fins el final quan Jacob va
marcar l’1-2 que permet al Flix mantenir distàncies amb els dos primers.

0-0
El Santa frena la Sénia

El S.Bàrbara va empatar a la Sénia (0-0) en un derbi deslluit pel vent i en
el que al primer temps els locals no van poder crear opcions i fou el San-
ta, molt ordenat en defensa, qui va gaudir de les seues. A la represa, els
seniencs van jugar amb més intensitat i van tenir oportunitats per haver
decidit. Però sense encert (van fer dos pals). El Santa va saber sofrir i ja
fa cinc jornades que no perd. La Sénia veu frenada la seua evolució. 

A CAMPREDÓ

Setena victòria seguida del Móra la Nova
El Móra la Nova va guanyar al camp del Campredó i fa un pas més enda-
vant en la seua extraordinària progressió (0-2). Són 22 punts de 24. Molt
aviat, Marc va fer el 0-1. El Campredó, debilitat per les sancions i lesions
i també minvat animicament per tot plegat, va intentar-ho i va tenir op-
cions. Però va topar amb la defensa del Móra la Nova, molt contundent.
El duel va estar incert fins que en els darrers minuts, Sisco Méndez va
sentenciar amb el 0-2. Els morencs van per amunt. 

L’Aldeana empata amb l’Atlas
L’Aldeana va empatar (1-1) amb l’Atlas el dimecres en la recuperació
del partit ajornat diumenge pel vent. Choli va fer l’1-0, de penal, però
els de Sergi Cid van empatar en els darrers minuts del duel. L’altre par-
tit suspés fou el Vilalba-Sant Jaume, per la neu. Ahir dijous s’havia de
disputar el Camarles i l’Horta, de la jornada 17. Es va tornar a ajornar.  

Rebrà demà el Jesús i Maria, el líder La Cava rebrà diumenge un Vilaseca que s’hi juga la darrera oportunitat de disputar
la promoció. Porta una derrota en sis jornades i les tres derrotes en camp contrari han estat d’equips de la parta baixa.
En canvi, trau més punts quan visita camps complicats (el Catllar, Gandesa, Roquetenc i Remolins-Bítem). Amb aquesta
estadística es demostra que un dels tres primers classificats punxarà en aquesta jornada. Gran jornada es presenta. Com
totes, apassionants a la Segona catalana. Es una jornada trampa per als tres equips.

ELS NERVIS DE LA PRIMERA CATALANA
Amb la destitució del mister José Maria Nuñez, del Morell, aquesta categoria ha tingut ja el quart cessament. La casua-
litat és que dels quatre, tres han estat de Tarragona. A Valls, Pinyol (va arribar Rojas); a Torredembarra, Papaseit...els
tres equips, malgrat les destitucions continuen en posicions complicades. Els tres, si no hi ha miracles, seran conjunts
de la Segona catalana la temporada propera. Els cessaments serveixen per a posar enganxines però les ferides estan
gairebé sempre al vestidor. Molts jugadors són els que fan el llit als mateixos entrenadors i amb els nervis de la directi-
va aquesta executa com si fos una guillotina. La història sempre acaba igual. Descens de categoria, noves esperances,
nous projectes...
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Diumenge 
Godall-Alcanar (16.15 h)

Muntells-Batea (12 h)
Arnes-Roquetenc (16.30 h)
la Galera-R. Bítem (16.15 h)

Corbera-Bot (16 h)
Xerta-Deltebre (16.15 h)
Tivissa-Ginestar (16 h)

Benissanet-Catalònia (16 h)
Descansa, Jesús i Maria

RESULTATS

21a jornada Quarta catalana

Roquetenc-Batea sus

R. Bítem-Arnes 2-1

Catalònia-Alcanar 1-2

Jesús i Maria-Corbera 2-5

Muntells-Godall 0-3

Bot-la Galera 1-2

Ginestar-Xerta 3-2

Benissanet-Tivissa 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 20 95 19 53

2. Alcanar 20 49 11 50

3. Batea 19 51 23 48

4. R. Bítem 20 61 18 42

5. Catalònia 20 39 38 33

6. Godall 20 61 45 30

7. Arnes 20 32 30 30

8. Bot 20 44 43 29

9. la Galera 20 28 52 26

10. Tivissa 19 42 49 25

11. Benissanet 19 32 34 24

12. Roquetenc 19 34 44 23

13. Ginestar 19 33 41 22

14. Jesús i Maria 20 29 49 15

15. Xerta 20 29 48 14

16. Muntells 20 25 62 8

17. Deltebre 19 13 91 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Ginestar-la Cava (12 h)

Jesús i Maria-Gandesa (15 h)

Tortosa Ebre-S. Bàrbara (16 h)

Arnes-Olimpic (12 h)

Diumenge

Ulldecona-Alcanar (11.30 h)

Amposta-Aldeana (12 h)

Masdenverge i R . Bítem descansen.

RESULTATS

19a jornada Femení

Aldeana-Ulldecona sus

Gandesa-Ginestar sus

Masdenverge-Amposta 1-9

S. Bàrbara-Jesús i Maria   2-0

Alcanar-Arnes 0-6

Olimpic-R. Bítem 1-2

Descansaven, la Cava i Tortosa Ebre

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. la Cava 14 87 11 40

2. Amposta 16 79 25 40

3. Ulldecona 15 93 13 38

4. Arnes 17 77 23 34

5. S. Bàrbara 16 47 27 34

6. Jesús i Maria 16 33 38 24

7. Tortosa Ebre 16 39 55 24

8. R. Bítem 16 32 41 21

9. Aldeana 15 34 63 18

10. Olímpic 17 37 77 15

11. Alcanar 17 17 56 14

12. Gandesa 15 12 49 7

13. Masdenverge 17 23 80 6

14. Ginestar 15 22 74 3

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Móra Nova-Aldeana (12 h)
Tivenys-Pinell (12 h)

Diumenge
S. Bàrbara-Camarles (16.30 h)

Atlas-la Sénia (16 h)
Flix-Campredó (16 h)

Ulldecona-Horta (16.15 h)
Perelló-l’Ametlla (16.15 h)

Sant Jaume-Deltebre (16.15 h)
Olimpic-Vilalba (17 h)

RESULTATS

21 jornada, Tercera catalana  

Campredó-M. Nova 0-2

Tivenys-Olímpic 0-3

Horta-Flix 1-2

Pinell-Camarles 1-3

la Sénia-S. Bàrbara 0-0

l’Ametlla-Ulldecona 0-1

Deltebre-Perelló 1-4

Aldeana-Atlas 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 21 51 31 45

2. Olímpic 21 42 18 43

3. Flix 21 45 24 41

4. la Sénia 20 38 20 37

5. Ulldecona 21 29 22 37

6. Móra Nova 21 32 28 35

7. Camarles 20 30 32 29

8. Pinell 20 43 31 29

9.  Deltebre 21 27 35 26

10. Horta 20 34 43 26

11.  Atlas 21 33 31 26

12. S. Bàrbara 20 33 37 24

13. Aldeana 21 26 33 23

14. l’Ametlla 21 23 33 23

15. S. Jaume 20 33 38 22

16. Vilalba 20 31 41 21

17. Tivenys 21 29 56 14

18. Campredó 20 19 45 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Catalònia-J. i Maria (19 h)
Roquetenc-Calafell (19 h)

Camp Clar-l’Ampolla (19.30 h)
Diumenge 

la Cava-Vilaseca (17.30 h)
Catllar- SP i SP (12 h)
Salou-Cunit (16.30 h)

Roda Berà-Cambrils (12 h)
R. Bítem-Gandesa (16 h)
Alcanar-Tortosa (17 h)

RESULTATS

21 jornada, Segona catalana

Cunit-la Cava 2-3

Calafell-Catalònia 0-3

Camp Clar-Alcanar 1-2

Cambrils-Salou 5-1

L’Ampolla-SP i SP 1-2

Vilaseca-Catllar 2-1

Gandesa-Roda Berà 1-1

J. i Maria-R. Bítem 2-1

Tortosa-Roquetenc 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 21 51 22 45

2. la Cava 21 43 22 45

3. Alcanar 21 52 21 43

4. Catllar 21 28 21 38

5. Vilaseca 21 36 22 36

6. Tortosa 21 38 23 35

7. R. Bítem 21 29 25 32

8. Gandesa 21 37 34 32

9. Cambrils 21 35 26 30

10. l’Ampolla 21 28 29 27

11. Camp Clar 21 25 39 25

12. Catalònia 21 33 44 24

13. Roquetenc 21 28 33 23

14. Roda Berà 21 19 30 22

15. SP i SP 21 20 44 20

16. Calafell 21 20 41 19

17. Salou 21 17 41 17

18. Cunit 21 20 42 13

Segona catalana

Una acció del partit Horta-Flix, de dissabte passat.
PF/JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

El Flix es manté a la
‘pomada’ per l’ascens
després de guanyar a

Horta. Els locals,
molestos amb l’arbitratge

Remuntada
PRÒXIMA JORNADA  

Castelldefels-Manlleu
Palamós-Santboià
Balaguer-Vilafranca

Vic-Figueres
Olot-Cornellà

Pobla Mafumet-Gavà
Europa-Muntanyesa

Rapitenca-Gramanet (12 h)
Vilassar-Júpiter
Rubí-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 25 17 5 3 41 11 56
2. Cornellà 25 16 6 3 46 22 54
3. Europa 25 15 7 3 32 15 52
4. Manlleu 25 11 9 5 29 16 42
5. Rubí 25 10 8 7 37 26 38
6. Pobla Mafumet 25 9 10 6 30 30 37
7. Figueres 25 10 6 9 30 30 36
8. Rapitenca 25 8 11 6 24 18 35
9. Terrassa 25 8 9 8 28 22 33
10. Santboià 25 8 9 8 29 29 33
11. Gavà 25 9 5 11 25 23 32
12. Vilassar 25 8 6 11 27 33 30
13. Gramanet 25 5 14 6 18 19 29
14. Castelldefels 25 6 8 11 18 31 26
15. Vilafranca 25 6 7 12 18 31 25
16. Muntanyesa 25 6 7 12 23 42 25
17. Júpiter 25 6 5 14 26 42 23
18. Vic 25 4 10 11 19 31 22
19. Palamós 25 5 7 13 26 44 22
20. Balaguer 25 3 11 11 25 37 20

Tercera divisió RESULTATS
24a jornada, Tercera divisió

Santboià-Castelldefels 1-2
Gramanet-Europa 1-1
Gavà-Olot 2-0
Muntanyesa-P. Mafumet 2-3
Júpiter-Rapitenca 0-1
Rubí-Vilassar 2-1
Vilafranca-Palamós 2-0
Figueres-Balaguer 1-1
Terrassa-Manlleu 1-2
Cornellà-Vic 4-0

PRÒXIMA JORNADA  
Torredembarra-Igualada

Tecnofutbol-Martinenc

Morell-Andorra

Tàrrega-Ascó (diu 12 h)

Vilanova-Santfeliuenc

Torreforta-Viladecans

Reddis-Cervera

Amposta-Sants (diu 17 h)

Valls-Vista Alegre

RESULTATS

21 jornada, Primera catalana

Andorra-Tecnofutbol 1-2

Santfeliuenc-Tàrrega 3-0

V. Alegre-Igualada 1-1

Martinenc-Torredem. 1-1

Ascó-Morell 3-0

Viladecans-Vilanova 1-0

Sants-Reddis 2-0

Valls-Amposta 2-1

Cervera-Torreforta 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 21 54 19 48

2. Santfeliuenc 21 29 14 44

3. Viladecans 21 35 17 43

4. Igualada 20 39 22 36

5. Martinenc 21 40 22 35

6. Amposta 21 32 25 33

7. Tàrrega 21 31 32 30

8. Vilanova 21 29 27 27

9. Vista Alegre 20 30 31 27

10. Torreforta 20 25 31 26

11. Reddis 21 23 40 26

12. Sants 20 33 39 24

13. Tecnofutbol 21 16 37 21

14. Morell 21 16 37 21

15. Torredemb. 20 26 31 20

16. Cervera 20 22 37 20

17. Andorra 19 21 32 18

18. Valls 21 20 36 18 
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El cap de setmana passat les seleccions ebrenques van tenir resultats diferents en els
dos enfrontaments. La masculina va presentar la seva candidatura oficial a l’ascens en
derrotar al tercer classificat el Reus Monterols pel resultat de 1-2. 
D'aquesta manera, els ebrencs es situen en les places d'ascens. L’equip va estar for-
mat per Joel Climent, Ruben Cuello, Marc Bernal, Ivan Garcia, Bruno Royo i Jordi
Bernardo.
Pel que fa a les noies, derrota per 2-1 a les pistes de l’Estival Park de Salou, però, tot
i perdre, continuen en la tercera posicio molt aprop de l’ascens. L’equip el formaven,
Fani Forcada, Núria Pelach, Mar Gianni, Joe Also, Noe Gil i Eli Bertomeu.
Aquesta setmana, al programa de Padel de Canal TE, que poden veure avui divendres
a les 16 h., ens va visitar Fausto Rosa, president del CT Amposta, amb qui vam fer la
prèvia del seria Platinium que tindrà lloc del 11 al 17 de març. 

Padel. Les seleccions continuen als llocs capdavanters

Futbol femení. Pas endavant del Tortosa Ebre
FEMENI TORTOSA EBRE - MOLINS DE REI 4-1

A la primera part l'equip del Tortosa-Ebre jugava en contra de vent. Va estar molt ben
col.locat al terreny de joc i va fer un desgast físic encomiable, no deixant que el rival es
fes amb el domini del joc ni que s’aprofités de tenir el vent a favor. A més, sobreposant-
se també a les lesions de Laura Santamaria i Alicia. Erika posava l’1-0 amb una molt bona
jugada trenada per tota la davantera tortosina , després una pilota robada al mig del camp
per Alba. Però la seua única errada, prop del descans, li va costar l’empat. A la represa
l'equip tortosí va posar cercle al Molins de Rei, ja a favor de vent. Paula marcava el 2-1 i
Marta Pujol feia el tercer. Ja a les acaballes del partit Shelia Lozano feia un gran gol, inter-
nant-se per banda i quan tots esperaven la seva centrada, feia un xut que es colava per
l'escaire de la porteria visitant. 

TORTOSA-EBRE: Carla, Cinta, Cristina, Alba Vilàs, Marta Plaza, Laura Santamaria, Marta
Pujol, Laia, Sheila Piñol, Erika, Alicia – equip inicial – Gemma, Mariona, Paula Curto, Paula
Tena, Sheila Lozano.

L’Amposta necessitava
guanyar per viure amb més
tranquil.litat i tenir més
prop la permanència, tot i
la possible reestructuració.
S’enfrontava a un rival
directe en la lluita, el
Getasur. I al final es va
haver de conformar en un
empat que no és dolent
però que sap a poc si con-
siderem que les madrilen-
yes van empatar en la
darrera jugada.

L’Amposta va començar el
duel molt mentalitzat i per
això va obrir escletxes en
els primers deu minuts.
Però el partit va igualar-se i
i el Getasur va estar llest i
en diversos contraatacs va
posar-se per davant al des-
cans 14-15.
La represa va ser equilibra-
da i també marcada per la
precipitació, per l’obligació
de guanyar. Va haver més
encert ofensiu que defen-

siu i s’arribava al final amb
avantatge local d’un gol. El
Getasur va demanar temps
i va posar una jugadora de
camp més enlloc de la por-
tera. I en el darrer sospir,
va empatar (28-28).
H. Amposta Lagrama:
Gálvez, S. Alonso (2),
Domingo (5), Uliaque (3),
Simon (7), Vila (6) i
Tortajada (2). Chiriev (1)
Rieres (1), Haro, Juncosa,
Solà (1) i S. Garcia. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. (28-28)

Mirant la permanència

El sènior masculí, amb la derro-
ta davant les Franqueses, ja
n’encaixa dues de consecutives
fora, i és que li està costant
massa puntuar quan no juga a
Tortosa. Amb aquesta ja són 7
les derrotes que l'equip ebrenc
ha patit fora de casa. Però tot no
és dolent, a casa tan sols han
deixat escapar dos punts i, a
més, ha pogut puntuar en 3 dels
10 desplaçaments. Tot això fa
que a falta de 7 jornades per
acabar la fase regular, els del
Baix Ebre ocupin la sisena plaça,
la qual dona la possibilitat de
jugar les eliminatòries per pujar
a 2a catalana. Pel que fa al par-
tit d'aquesta setmana, els torto-
sins segurament van protagonit-

zar el pitjor en atac d'aquesta
temporada, i és que a més de
les múltiples baixes que presen-
taven, a l'equador de la primera
part, se li sumava l'expulsió d'un
dels jugadors claus en atac, el
que els deixava amb tan sols 2
jugadors de pista i 1 porter a la
banqueta. Tant un equip com l'al-
tre és jugaven molt en aquest
partit, perquè els dos estan en la
lluita per l'ascens, i el principi del
partit no va defraudar. Els del
Baix Ebre van començar el par-
tit amb moltes ganes i energies,
però a partir del 2-2, el partit sol
va tindre un color. A partir d'a-
quest 2-2, els tortosins es van
descentrar amb algunes de les
decisions arbitrals. Els franque-

sins ho van aprofitar per anar
distanciant-se. Així s'arribava a
un 12-7 a la mitja part. Els
ebrencs van sortir del vestidor
amb una altra mentalitat, deixant
ja de banda les decisions arbi-
trals, en l'inici de la segona part
pareixia que estaven reaccio-
nant, però una molt baixa efecti-
vitat en atac i un gran encert de
la porteria visitant, no els va per-
metre ficar-se a menys de 5
gols, tot i haver disposat de
diverses ocasions. Al final, 25-
12. Partit per oblidar i pensar ja
amb el de demà contra l'AE Aula
al pavelló de Ferreries.
D'altra banda, el juvenil masculí
visitava el CH Cambrils. i va
guanyar per 26-41.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

Fora de casa costa

El partit es presentava a
priori com una prova difícil
per l'equip tortosí ja que els
visitants portaven una ratxa
de victòries força gran,
algunes contra equips de la
zona alta de la clasificació.
El primer quartva ser tal i
com es preveia: dos equips
amb un esperit defensiu
molt accentuat que dificulta-
va qualsevol acció ofensiva.
A partir del segon, però, va
arribar el festival tortosí: un
parcial de 18-0 els primers

6 minuts que van obrir una
escletxa   insalvable pels
visitants. El Cantaires va
passar per sobre del jove
equip visitant que va veure,
sense poder fer gairebé res,
com les diferències s'ana-
ven enxamplant en el marca-
dor. Al final del segon quart,
36-17. En acabar el tercer,
56-30. Malgrat aquest mar-
cador tan favorable, els
jugadors locals van seguir
jugant amb la mateixa inten-
sitat i compromís fins el 80-

47.
Des del club es volia “felici-
tar a tots els jugadors pel
gran partit i animar a treba-
llar amb la mateixa implica-
ció i energia per afrontar el
difícil repte de la propera
setmana: competir a la pista
d'un dels millors equips de
la lliga, el Mollerussa”.
Anotadors: Pau (4), Manuel
(0), Ramon (17), Lluís (3),
Dani (12), Jordi (2), Ivan (1),
Joan (3), Jordi (8), Xavi (10),
Sandy (20).

BASQUET CANTAIRES. (80-47)

Gran victòria, contra el CB Valls

Divendres passat, al
Restaurant el Parc de Tortosa,
va tenir lloc una trobada d’àrbi-
tres en la que es va fer un reco-

neixement a Manolo Páez i
Joan Fatsini, pels anys de vin-
culació al comitè. Unes 100
persones van assistir-hi.

L’alcade de l’Aldea, Dani
Andreu, també va voler estar al
costat de l’aldeà Manolo Páez
en una jornada tan emotiva. 

COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES

Reconeixement a Páez i a Fatsini

QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

Toni Ruiz, president d’Els
Muntells, ha manifestat el males-
tar que hi ha al club per l’arbitrat-
ge de diumenge, per decisions i
per l’actitud d’un col.legiat amb el
que l’equip del Monstià ja va que-
dar en desacord en una altra jor-
nada. Toni Ruiz, president del
club, deia que “estic col.laborant
tot el que puc, amb els àrbitres,
però amb actuacions com
aquestes no puc ajudar més per-
què els jugadors i el propi tècnic
estan molt molestos. La veritat
és que, si no canvia aquesta
situació, dimitiré. Es l’estat d’à-
nim que tinc depsrés del que va
passar diumenge”. D’altra banda,
el Batea ha comunicat que no es
va desplaçar a Roquetes per pre-
venció, per l’estat de la carretera
per la neu. I que va arribar a un
acord previ amb el Roquetenc.
El Corbera va vèncer a Jesús i
Maria i segueix líder mentre que
el R-Bítem manté opcions. 

Malestar a
Els Muntells

L’infantil masculí es va des-
plaçar al camp de la Vall
d'Hebron, partit ajornat al seu
dia. Es va decidir fins al cin-
què set. Finalment va perdre
per 3-2. El partit que els hi
tocava per calendari, que era
contra l'Arenys, es va aplaçar
per culpa del temporal. Per
altra banda, el cadet es va
desplaçar també al camp de
la Vall d'Hebron. Va ser un
partit molt ajustat, però en un
dels sets decisius, una deci-
sió polèmica de l'àrbit, va fer

perdre el set i el partit per
part dels roquetencs per 3-1
amb parcials (25-20, 19-25,
25-16 i 27-25). L'equip
cadet, queda classificat
matematicament per a parti-
cipar en els campionats de
Catalunya. L'equip sènior
femení, es va desplaçar al
camp del Colegio Alemán de
Barcelona. Igual que en els
altres partits, les de
Roquetes van guanyar per 1-
3 amb parcials (16-25, 25-
18, 9-25 i 18-25). El juvenil

masculí es va desplaçar al
camp del Barça. i va vèncer
per 1-3 amb parcials (25-21,
20-25, 23-25 i 22-25). El
sènior masculí jugava també
contra el Barça. 3-1 amb par-
cials (25-22, 22-25, 25-21,
25-23).
En la pròxima jornada, el
cadet rep al Sant Pere i Sant
Pau, el juvenil es desplaça a
Mataró i els sèniors reben,
per part del femení al
C.V.Hospitalet i el masculí al
C.V.Mataró "B".

VOLEI ROQUETES

El juvenil va guanyar al Barça

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins (9-3)

PM 7B F Vidal-Bar Aloha

T CC C Maso-Moet

Toscà-Bar Munich

Matadero-SA Casals

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins (9-3)

Vinallop C Aube-Leis Clas

Xapla C Habana-G Amics

FS Reguers-Nogan’s

CFS Roquetes-Rehau

RESULTATS

1 jornada, 2a Fase Grup A 

Moet-PM 7B F Vidal 4-2

Munich-T.CC C Maso 3-5

SA Casals-Toscà 8-4

D Bar Aloha-Matadero 5-3

-

RESULTATS

1 jornada, 2a Fase Grup`B  

G. Amics-Vinallop CAube 2-6

Nogans-Xapla Habana 5-5

Rehau-Reguers 1-4

Leis Clas-CFS Roquetes 7-2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. SA Casals 1 8 4 2
2. Bar Aloha 1 5 3 2
3. T.CC C. Maso 1 5 3 2
4. Moet 1 4 2 2
5. Munich 1 3 5 0
6. Matadero Jordi’s 1 3 5 0
7. PM 7B F Vidal 1 2 4 0
8. Toscà 1 4 8 0

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Leis Clas 1 7 2 2
2. Vinallop C Aube 1 6 2 2
3. FS Reguers 1 4 1 2
4. Xapla C Habana 1 5 5 1
5. Nogan’s 1 5 5 1
6. Rehau 1 1 4 0
7. G. Amics 1 2 6 0
8. CFS Roquetes 1 2 7 0
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
ANGEL RANGEL, EL RAPITENC CAMPIÓ DE LA CUP AMB EL SWANSEA

Diumenge la tarda. La
Ràpita i les Terres de l’Ebre
tenien una cita a Wembley.
Un rapitenc, Angel Rangel,
podia fer més història guan-
yant un títol: la League Cup.
Un jove rapitenc que va
començar amb els seus
amics a pegar-li a la pilota
quan era molt petit i que
amb el seu sacrifici i la seua
empenta s’ha consolidat en
l’èlit del futbol europeu. Va
ser dels destacats a la final
contra el Bradford. I va fer
una assistència en un dels
gols. El Swansea va guan-
yar i va fer història (5-0).
Angel Rangel, també. Els
cors dels rapitencs, i dels
ebrencs en general, batega-
ven amb més intensitat
quan Rangel gaudia del tro-
feu. Era un premi a la perse-
verància, a la lluita, al lliura-
ment... Rangel és un refe-
rent per als més joves, i per
a tots els ebrencs. Un
somni fet realitat. 

El Swansea jugarà l’Europa
League la temporada prope-
ra. Gràcies Angel per fer-
nos gaudir. Les Terres de
l’Ebre vivim amb orgull el
moment.  Enhorabona cam-
pió!.

MÉS EBRE: Satisfet.  
ANGEL RANGEL: Més que
satisfacció és orgull. Pel fet
d’aconseguir un títol molt
important i les repercus-
sions que comporta de
cara la temporada que ve.
ME: Es van complir el
pronòstics, però per a
vosaltres assumir el paper
de favorits no era fàcil.
Com el vau assumir?
AR: Sabíem que érem favo-
rits pel fet d’estar a tres
categories superiors però
tots sabem que en una final
pot passar de tot.
L'important era no perdre-li
el respecte al rival. I així
vam fer-ho, des de l’inici.
ME: Una Final sense com-

plicacions.
AR: Si, vam jugar amb
molta serietat i no vam
tenir complicacions.
Sabíem que aconseguir un
primer gol seria molt
important per assolir el
títol. I així va ser. Després
van arribar els altres.
Victòria inflada però ben
merescuda.
ME: Una Cup excepcional.
Però camí complicat. 
AR: La final possiblement
va ser un dels partits més
fàcils de tota la competició
per les característiques del
rival però n’hem tingut de
molt complicats com al
camp del Liverpool, derro-
tant-los per 1-3 i després a
les semifinals a doble partit
contra el Chelsea on vam
treure un 0-2 a Stanford
Bridge i 0-0 al Liberty.
ME: Què vas pensar quan
aixecaves la Cup?
AR: Penses moltes coses
però te'n recordes de tants
d'anys d'esforç i veus que
no importa l'edat al futbol
sinó el creure i treballar al
100%. Debutaré a la
Europa League amb 31
anys.
ME: I amb qui?
AR: Vaig pensar amb tota
la família que sempre ha
estat al meu costat. I obvia-
ment a la meva dona i els
petits.
ME: Un recorregut molt
llarg des que vas sortir del
Tortosa. Ha valgut la pena.
AR: I tant. Ningú et regala
res. Tot és a base de tre-
ball, anar canviant d'e-
quips, pujant de categoria
en categoria, des de 1a.
Catalana que vaig
començar a Tortosa i lògi-
cament tenir la sort de que
algú t'obri una porta nova,

com va fer Robert Martínez
i aprofitar-ho com una opor-
tunitat única. Es molt fàcil
parlar ara de Premier
League i copes però els
que m'han seguit durant
tota la meva carrera saben
que per mi tocar la glòria
no es aixecar una copa. El
més satisfactori és tot el
que he viscut abans de tot
això, passar per totes les
categories que et fan veure
les coses des d'una altra
perspectiva i apreciar-ho

tot molt més.
ME: També a la lliga molt
bona temporada, fins ara.
AR: Si, estem gairebé sal-
vats; estem entre els 10
primers i l'objectiu és acon-
seguir el més aviat possi-
ble els 40 punts. Ara estem
en 37 i a veure a falta d'on-
ze partits on podem arri-
bar.
ME: Van haver-hi rumors
de que podies anar convo-
cat en la selecció per Del
Bosque?

AR: Sí, és veritat que
Vicente del Bosque em
tenia a l'agenda juntament
amb altres laterals però el
fet d'estar en un club que
no juga competicions euro-
pees no em va ajudar
massa.
ME: Proper repte?.
AR: Mantenir-me a la
Premier League el màxim
d'anys possibles i intentar
fer un molt bon paper a la
Europa League la tempora-
da que ve.

“Per a mi, tocar la glòria no és aixecar una copa. El més
satisfactori és tot el que he viscut abans d’això, passar per

totes les categories que et fan veure les coses des d’una altra
perspectiva i apreciar-ho tot molt més”
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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 PERSONES:
• 12 galeres
• Pebro verd
• Pebrot vermell
• Carbasso' 
• All
• Porro
• Crema de llet
• Sal
• Oli d' oliva

PREPARACIÓ:

En una cassola amb oli abundant, fregim les galeres i les
resevem. Amb el mateix oli "potxem" les verdures tallades a
juliana. Un cop "potxades", les triturem i li afegim una mica
de crema de llet i es lliga la salsa.

Es pelen les galeres ( la pell de dalt ), les posem a una sa-
fata i ho cobrim amb la salsa. Bon profit

«Primentons i Tomates»
Avui: Galeres amb salsa   

RESTAURANT RACÓ DE JESÚS - LES CASES D’ALCANAR

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Aytés Meneses, Agustí    

Cala Joanet, nº6 (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Renau Domingo, Montserrat.   

Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Albella Beltran, Mª. del Carme 

Av. Santa Bàrbara, 18-20. (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M              

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel cobert. A partir de mitja tarda començarà a minvar la nuvolositat pel quadrant
nord-oest.
Precipitacions
S'esperen precipitacions generals fins a migdia al litoral i prelitoral i a la meitat est,
i disperses a la resta. A partir d'aleshores quedaran concentrades al quadrant
nord-est, al litoral, al prelitoral i al vessant nord del Pirineu alhora que es faran més
disperses. Al final de la jornada desapareixeran. 
Seran d'intensitat feble al quadrant nord-oest, i entre feble i moderada a la resta,
localment fortes i acompanyades de tempesta i de calamarsa a la meitat est i a la
resta del litoral i prelitoral. 
Acumularan quantitats de precipitació poc abundants al quadrant nord-oest (fins a
20 mm en 24 hores), entre abundants i molt abundants a la resta (quantitats infe-
riors als 100 mm en 24 hores); si bé a punts del litoral i del prelitoral, sobretot del
sector nord, puntualment seran extremadament abundants (més de 100 mm en
24 hores).
La cota de neu es situarà entorn els 1200 metres en general, si bé al Pirineu orien-
tal i al vessant nord voltarà els 1000 metres. S'acumularan quantitats de neu molt
abundants per sobre dels 1400 metres al quadrant nord-est i al Port (entre 10 i 40
cm de neu en 24 hores), i a les zones més elevades del Montseny i del Ripollès
poden ser extremadament molt abundants (més de 40 cm de neu al llarg de tot
l'episodi).
Temperatures
Les temperatures mínimes pujaran lleugerament al litoral central i sud, i modera-
dament a la resta. Les mínimes a l'extrem nord-oest es donaran al final de la jor-
nada. Oscil·laran entre -3 i 2 ºC al Pirineu, entre 1 i 6 ºC al Prepirineu i a la depres-
sió Central, entre3 i 8 ºC al prelitoral, i entre 6 i 10 ºC al litoral. 
Les màximes seran similars o lleugerament més altes. Voltaran entre 2 i 7 ºC al
Pirineu, entre 5 i 10 ºC a la resta de l'interior, i entre 7 i 12 ºC al litoral.
Visibilitat
La visibilitat passarà d'entre regular i dolenta, amb boires a les muntanyes, a entre
bona i regular a partir del vespre.
Vent
S'imposarà el component est entre fluix i moderat amb ratxes fortes, i algunes de
molt fortes al litoral i a zones elevades. Bufarà de gregal.
A partir de mitja tarda, s'imposarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a les
terres de l'Ebre, entre fluix i moderat amb cops forts.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus sentiments amb algú proper poden ser
contradictoris. Intenta aclarir-te. Respecte a la
teva salut, en aquest moment disposes d'una
bona dosi d'energia.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor no hi ha res en l'actua-
litat que pugui trencar la teva harmnia perso-
nal. Avui és un dia de gran activitat física i
mental.

Bessons
20/5 al 21/6

Vius un bonmoment per a les teves realcions afec-
tives. Avui estaràs especialment comunicatiu i ale-
gre. Enla teva vida actual predominen els aspec-
tes psicològics sobre els físics.

Cranc
22/6 al 21/7

Si vols reactivar la teva vida sentimental, ara
pots tenir tracte amb la gent diversa que et
proporcionaran els contactes que estàs bus-
cant.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor atura't un moment i
observa el que t'envolta. Omple't del que t'ofe-
reiz el dia. El descans t'ajuda a posar en ordre
el teu cos i la teva ment.

Verge
23/8 al 21/9

La força del teu amor de vegades ho demostres
amb la teva ambició sentimental i el teu caràc-
ter intens. Vius un moment idea per a començar
un règim d'aprimament.

Balança
22/9 al 22/10

Has de plantejar-te noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha assumptes que has de
modificar. Si tens ocasió, procura allunyar-te de la
ciutat i sortir al camp.

Escorpí
22/10 al 21/11

En relació amb l'amor el teu èxit rau a dins de les
paraules apropiades amb el to adequat. Avui és un
dia perfecte per a relaxar-te i per a estar més en con-
tacte amb tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

Potser sigui el moment de prendre una decisió
definitiva en assumptes d'amor, potser hagis de
mentalitzar-te per a comprometre't de forma
real.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor t'interessa fer les coses
de manera més tranquil·la per a evitar certs
revessos. Respecte a la salut, la teva constitu-
ció és forta i resistent.  

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no et perdis en mis
detalls, les coses són més senzilles del que tu
et creus. Encara que et trobes bé, estaràs
intranquil mentalment.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor seràs bstant afortunat
per tenir el suport del teu entorn més íntim de
forma incondicional. Has d'anar en compte amb
els teus genolls.

MATÍ

TEMPESTA

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

11º 8°

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

diarimés
ebre
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«Durant els nostres pri-
mers dies a Kampala, el
membre del parlament
David Bahati ens va dir: No
hi ha cap debat a Uganda
sobre si l’homosexualitat
està bé o no, no ho està. A
partir del que sabíem sobre
la proposta de llei contra
l’homosexualitat, que esta-
blia pena de mort per sero-
positius homosexuals i
penes de presó per qualse-
vol que no delatés a un
conegut homosexual, vam
estar temptades a creu-
re’ns-el. Però en David Kato
ens va mostrar una realitat

diferent. Malika Zouhali-
Worrall i Katherine Fairfax
Wright, directores 

‘Kuchu’ és el terme popular
amb què es denomina el
col·lectiu lèsbic, gai, bise-
xual i transsexual (LGBT) a
Uganda». Un col·lectiu per-
seguit socialment, cultural-
ment i judicialment. Al
2009 el diputat David
Bahati presenta un projecte
de llei contra l’homosexuali-
tat que proposa cadena
perpètua per a les activi-
tats homosexuals, i la pena
de mort, si hi ha agreu-
jants. Els agreujants con-
sisteixen en la reincidència.
La complicitat o la col·labo-
ració amb la comunitat
homosexual, per exemple,
fer la prova del Sida, es
castiga amb 7 anys de
presó. Qualsevol ciutadà
que conegui un homose-
xual i no el denunciï en 24
hores, pot ser castigat
amb 3 anys de presó. 
La consideració de l’homo-
sexualitat com a delicte a
l’Àfrica va ser introduïda
per Occident. 
La legislació proposada a
Uganda s’inspira en les
idees del líders evangèlics
nord-americans que adver-
tien ‘un moviment interna-
cional que estava decidit a
propagar l’homosexualitat
al món. Van difondre la peti-

ció per aturar el suposat
‘reclutament’ dels joves a

l’homosexualitat i milers de
famílies ugandeses van sig-
nar la petició i la van portar
al parlament. 
David Kato, el primer home
a Uganda obertament gai,
és un dels activistes més
inspiradors de la lluita del
col·lectiu LGBT a l’Àfrica
Oriental. El documental ens
mostra el seu últim testi-
moni abans de ser brutal-
ment assassinat al gener

de 2011 a casa seva.
Kuchu ens porta el retrat
d’una lluita contra la viola-
ció dels drets humans i per
la voluntat de canviar el
destí dels kuchus a Àfrica,
ja que com David Kato
declara «si ens seguim
amagant, diran que no som
aquí».
Malika Zouhali-Worrall tre-
balla com a periodista de
premsa escrita i audiovi-

sual al Financial Times i a la
CNN. Ha treballat per la
CNN de l'Índia, Uganda, la
Xina i els EUA sobre temes
de política, tecnologia i
drets del col·lectiu LGBT.
Malika es va graduar a la
Universitat de Cambridge i
té un Màster en Relacions
Internacionals de l’Institut
d'Estudis Polítics de París.
Katherine Fairfax Wright es
va graduar a la Universitat

de Columbia amb una
doble llicenciatura en estu-
dis de cinema i antropolo-
gia. Ha treballat com a pro-
ductora en diverses
pel·lícules i ha estat pre-
miada com a directora de
fotografia. Se la considera
un dels 25 rostres nous del
cinema independent de
2012 en la revista
Filmmaker Magazine, dels
EUA.

«Kuchu», el Documental del Mes 

El Casal d’Amposta,
dintre el marc «El
Documental del Mes»
ens proposa per avui
dia 1 de març i demà,
dia 2,  el darrer testi-
moni de l’activista
ugandès David Kato
per la reivindicació
dels drets dels homo-
sexuals. La lluita d’un
col·lectiu oprimit en un
país on el 95% de la
població és homòfoba. 

Un film premiat al Festival de Cinema de Berlin 2012

«SI ENS SEGUIM AMAGANT, DIRAN QUE NO SOM D’AQUÍ»

ACTUALITAT

REDACCIÓ

El Documental del Mes continua
mostrant-nos realitats, d’aquest món,

que ens ajuden a comprendre que
encara hi ha molta feina per fer

              


