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La corporació municipal de
Flix s'ha tancat a les
dependències de
l'Ajuntament per donar
suport a les negociacions
que el comitè d'empresa
d'Ercros manté des d'a-
quest dijous a la tarda a
Madrid per l'ERO que ame-
naça 156 treballadors i pot
suposar el tancament de la
planta electroquímica de la
població. Diversos veïns
s'han volgut afegir a la pro-
testa institucional acam-
pant a la plaça de
l'Església. Són les últimes
noticies que arriben sobre
el tema en el moment de
tancar aquesta edició. Els
moviments i les manifesta-
cions no s’aturen, arribant
fins a Barcelona (imatge de
la fotografia).

P3

Suport unànim a Flix

El futbol ebrenc i, en concret el tortosí, està de dol. Ens ha deixat Josep Otero, als 84 anys. Va ser
tretze temporades jugador de CD Tortosa i també va defensar la samarreta del Gimnàstic de
Tarragona, de la Balompédica Linense, del Girona i la Rapitenca. Posteriorment, va estar 13 tempo-
rades dirigint des de la banqueta al CD Tortosa. Així mateix, va entrenar al Gimnàstic de Tarragona,
Benicarló, Ginestar, la Sénia i Alcanar. Fou fundador de l’Escola de Futbol Dertusa. Tot un referent. El
darrer comiat fou multitudinari, ahir dijous. P10

Condol al futbol ebrenc

Terres de l’Ebre. El President de la Generalitat
Artur Mas inaugura la nova planta de Maverick a
Ulldecona.

P4

Esports. Raül, porter de la Rapitenca, serà
operat el dia 22 de març de la seua lesió al
genoll.

P10

Terres de l’Ebre. Neix “la plataforma digital”
de les Terres de l'Ebre. Es un projecte fruit de
l’acord entre dues televisions del territori:
L’Ebre TV i Canal TE. P5Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat

El Ple de l'Ajuntament de Flix va dur a terme,
ahir dijous, la sessió extraordinària i urgent
convocada a les 3 de la tarda, coincidint
amb l'inici de la segona reunió de la mesa
de negociació de l'ERO d'Ercros. 
Després d'aprovar-se per unanimitat una
declaració de suport als treballadors de la
fàbrica i de rebuig a l'ERO, fent esment de
les brutals conseqüències que representaria
per a Flix la seua aplicació, tots els mem-
bres del ple iniciaven una tancada a la

mateixa Sala de Plens, la qual es mantindrà
fins que es conegui la finalització de la reu-
nió de negociació entre el comitè de treba-
lladors i l'empresa Ercros. 
Un gran nombre de públic omplia la sala,
que rebia amb una llarga ovació la decisió
presa pel plenari municipal. 
Tanmateix, veïns de la població han iniciat
una acampada a la plaça de l'Església, en
suport als treballadors de la fàbrica i a l'ac-
titud dels membres del Consistori.

Editorial

Flix en lluita Tinc por de fer-me gran

Opinió

Acord entre el CD Tortosa i l’Agrupació

Centre Comercial Tortosa per fer una 

campanya de captació de socis

Actualitat

Sabina Xuclà Olivera, vinguda de nord enllà,
on el poeta diu que la gent és neta 
i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç,
va plantar arrels a Tortosa on va fer créixer
una bona soca. Dona exemplar per la seua
fortalesa, per la seua més pura i sincera
catalanitat i pel seu positivisme. Sabina, fa
poquets 8 de març, va intervindre en un acte
institucional, als seus 90 anys, sense ulleres
ni bastó —no en tenia cap necessitat— i amb
la seua fortalesa, ja molt ebrenca, i el seu
cor, que li eren suficients per poder interpre-
tar aquelles paraules catalanes d’igualtat
incondicional entre dones i homes.
Sabina creia en els sabers femenins, creia en
la igualtat entre les persones i, com moltes
mares d’èpoques grises en temps de silenci,
va saber educar el seu fill i les seves filles
des de la llibertat i des de l’estima al territori
per ser millors persones i per construir un
lloc més positiu on viure i estimar.
Reinalda Badia Ferré era una mestra de
Ferreries d’una generació de mestres de
vocació, de servei a les persones, com
Asunción Gil Hernandez, Carmen Algueró o
Conxita Vilà de Salvador, la meva estimada
mare. Van ser una generació de mestres
amb un exemplar tortosinisme, que estima-
ren la seva professió des del més profund
respecte i la màxima entrega. Mestres de
soca-rel que picaven pedra dia a dia per dei-
xar una Tortosa millor no només saber sinó
en el saber fer. Aquestes dones no parlaven
d’igualtat perquè elles la feien amb el seu
exemplar treball en una època feta dels
homes i per als homes. Aquestes mestres no
parlaven dels sabers femenins i de la seva
riquesa perquè aquests sabers els impregna-
ven a aquelles xiquetes que a les escoles de
Ferreries anaven mamant del seu exemple.

Aquest 8 de març, he volgut retre homenat-
ge, amb l’exemple de dones senzilles com
Sabina, Reinalda, Asunción, Carmen o
Conxita, a totes i cadascuna de les donasses
ebrenques que després d’un 8 de març con-
tinuen en èpoques difícils com una postgue-
rra on tot era gris i trist convertint la infància
i la joventut de tortosines i tortosins en color
i esperança.
Són dones que ens deixen la responsabilitat
de tirar endavant el territori des de la igualtat
i des dels sabers femenins com a valors afe-
gits i sumadors, com a cuidadores de l’arrel
i la soca que ens deixen per mantenir-la viva
amb el ser i saber fer en femení.

Alícia Gamundi Vilà
Mestra i regidora 

de l’Ajuntament de Tortosa per ERC

Després del 8 de març

Opinió

El divendres per la nit vaig
veure un programa a la televi-
sió que es deia ‘’cases de
cartó’’ en un reportatge que
em va impactar molt.
Era una família que vivia molt
malament, la seva mare feia
coses increïbles pels seus
fills. Li van preguntar pel seu
marit, i ella va contestar que
el dia 23 de desembre ell,
impotent per veure a la famí-
lia sofrir d’aquesta manera,
va robar un pernil i uns fuets.
Per aquest delicte l’han con-
demnat a 3 anys de presó, i
a més a més, li van treure el
pernil.  Quina justícia tenim?
Es tota igual per a tots?
Perquè ens estan robant a
mans plenes, desde regi-
dors, alcaldes, desde con-
sells comarcals, diputacions,
partits politics, banquers,
empresaris, consellers, pre-
sidents autonòmics, partits
de la oposició, presidents del
govern, monarquia..etc
Aquesta gent perquè no els
fan tornar tots els diners que
ens han robat, i els tenen a
altres països, com sento dir?
Em torno a preguntar: Es
igual la justícia per a tots? En
quin món em trobaré quan
seré gran? En qui podré con-
fiar? Sempre he sigut opti-
mista, però mirant la televi-
sió, inclús a internet, o llegint
algun diari ho veig tot negre i

hem donen ganes de quedar-
me com estic, en aquesta
edat que tinc, en la qual jo no
depenc de mi mateix, perquè
quan sigui el moment... Que
faré? On aniré? En qui confia-
ré? El que més hem sorprèn
es que la gent es queda para-
da, esperant el que vingui,
com si plogués, crec que
s’ha de buscar alguna solu-
ció, no se quina però així no
pot continuar. Sé que molts,
pensareu el mateix, però ja
que ho penseu tantes perso-
nes, perquè no arribem a un
acord?
No espereu que la joventut
que puja ho canviéssim tot,
comenceu canviant-ho vosal-
tres, com van fer els vostres
avis i pares per vosaltres, i
deixeu-nos un món al que
poguéssim trobar un trist tre-
ball i mantindre la
família.
Espero que la justícia actuí
per a tots igual.

PD: No es el mateix robar un
pernil que robar-nos tants de
diners.
Moltes gràcies

Xavi Llambrich 
Franch (Deltebre)

El Club Deportiu Tortosa i l'Agrupació Centre Comercial
Tortosa, l'esponsor que apareix a la part davantera de les
samarretes del primer equip de futbol, han arribat a un acord
per ampliar el seu acord comercial amb la voluntat de posar
en marxa, a preu simbòlic, una campanya de captació de
socis-col.laboradors pel que resta de l'actual temporada entre
tots els comerciants que formen part de l'agrupació. El club
també facilitarà unes invitacions que els propis comerços
podran lliurar als seus clients en moments puntuals, i s'està
estudiant també una fòrmula que garantiexi als actuals socis
del CD Tortosa de tenir determinats descomptes als establi-
ments associats. A la fotografia apareixen Maria José Ferré,
presidenta de l'Agrupació Centre Comercial Tortosa, i Xavier
Ferré, directiu del club, amb el document que s'ha nomenat
"Campanya Comerç Zona Centre-CD Tortosa".
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Acaba així una setmana que
s’ha presentat moguda. Una
setmana que començava i
ha acabat amb noves
accions de protesta. El
mateix president de la
Generalitat, Artur Mas, ha
volgut recordar a Ercros el
suport financer rebut en el
passat per part del Govern
per intentar forçar la com-
panyia a traslladar les nego-
ciacions de l'ERO des de
Madrid a Catalunya. 
Avui, a dos quarts de dotze
del migdia tindrà lloc la con-
centració dels alumnes dels
centres educatius de Flix,
d'edats compreses entre els
0 i 18 anys. Sota el lema
'Ercros ens vol robar el
futur', es concentraran
davant de l'Ajuntament, a la
plaça de l'Església, per tal
de donar suport a tots els
afectats. També ha mogut
fitxa el consistori que ha

respòs el silenci d'Ercros
reforçant l'estratègia d'exigir
a la companyia responsabili-
tats ambientals si, finalment,
executa l'ERO. L'alcalde, el
socialista Marc Mur, ha
posat sobre la taula que, en
el cas de cessar l'activitat,
Ercros estaria obligada a
descontaminar les més de
20 hectàrees de terreny que
ocupen les instal·lacions al

polígon industrial, segons la
Llei de Residus de
Catalunya. Dilluns passat...
Carrers buits, negocis tan-
cats, amb cartells enganxats
a les portes contra l'ERO, i
molt poca gent al carrer. La
jornada de vaga al municipi
per protestar contra els aco-
miadaments va convertir Flix
en un poble fantasma, sense
activitat. Sota el lema

'Tothom a Barcelona, jo
dilluns tanco', molts veïns,
comerciants, treballadors i
familiars es van desplaçar a
la manifestació convocada
davant les oficines de l'em-
presa a la capital catalana
(imatge de la foto).
Paralel.lament a aquests
fets,  i enmig de l’ambient de
protesta, les obres per
extreure els més de

700.000 tones de llots
tòxics del fons del pantà de
Flix s’inicien avui tot i  l'oposi-
ció que han manifestat alcal-
des de municipis riu avall
perquè encara no se'ls
garanteix l'abastament en
cas d'accident. El govern
espanyol, el català i
l'Ajuntament han celebrat l'i-
nici imminent dels treballs,
que s'han d'allargar durant

gairebé dos anys i costaran
165 milions d'euros. Però la
notícia no ha agradat els
alcaldes de municipis aigües
avall, que denuncien que
encara no se'ls garanteix l'a-
bastament alternatiu en cas
d'accident. 
L'alcalde de Miravet, Toni
Borrell, ha anunciat que por-
tarà el cas davant la Fiscalia
de Medi Ambient.

«Ercros ens vol robar el futur»

La corporació municipal
de Flix s'ha tancat a les
dependències de
l'Ajuntament per donar
suport a les negociacions
que el comitè d'empresa
d'Ercros manté des d'a-
quest dijous a la tarda a
Madrid per l'ERO que
amenaça 156 treballa-
dors i pot suposar el tan-
cament de la planta de la
població.

Continuen les accions de protesta i el moviment de lluita per l’ERO que ERCROS vol aplicar a la planta de Flix

Enmig d’aquest ambient avui mateix s’inicien les obres de descontaminació del pantà

REDACCIÓ

MIREIA MASIP

ACTUALITAT
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Al consistori el president
ha firmat el llibre d'honor,
ha fet uns petits parla-
ments i ha rebut un obse-
qui de mans de l'alcaldes-
sa.La visita ha continuat
amb la inauguració de les
noves instal·lacions de
bufat d'envasos de l'em-
presa Laboratoris
Maverick SL, al polígon
industrial de Vall de pins
del municipi. El cap del
Govern ha estat acompan-
yat pel president de la

companyia, José Luis
Soler, així com per altres
representants de l'empre-
sa. Mas ha volgut llençar
un missatge de confiança
en Catalunya i en les
seves possibilitats d'anar
endavant, assegurant que,
malgrat totes les coses
negatives que passen,
també hi ha exemples
positius que cal posar en
valor i difondre. Durant els
parlaments inaugurals de
la nova planta ha assegu-
rat que Maverick és un d'a-
quests exemples positius
que hi ha arreu de
Catalunya, perquè
“demostra que, en plena
recessió econòmica, es
pot créixer, es pot factu-
rar i vendre més, invertir i
crear llocs de treball”.
Maverick és una empresa
de productes de cosmèti-
ca i higiene personal, que
sota la marca Deliplus
fabrica en exclusiva per a
Mercadona des de fa 15

anys.  Aquesta companyia
ha duplicat la seva factura-
ció en els darrers tres
anys, fins arribar als 200
milions d'euros el 2012.
D'ençà del 2001, l'empre-
sa ha passat de tenir 50
treballadors a comptar

amb una plantilla de 683
empleats. 
La planta del polígon de
Vall de pins és la més
moderna que té el grup
Ubesol-Maverick, i on
fabrica la majoria dels pro-
ductes de la línia d'higiene

personal. En aquesta fàbri-
ca, l'empresa ha invertit
7,2 milions d'euros en la
construcció de la planta
bufadora d'ampolles de
plàstic, per fabricar bona
part dels envasos que
necessita. 

El president de la
Generalitat Artur Mas
ha visitat aquest dime-
cres les Terres de
l'Ebre. La seva visita ha
començat a l'Ajuntament
d'Ulldecona, on ha estat
rebut per l'alcaldessa,
Núria Balagué. 

(ACN).- L'Ajuntament de
Tortosa demanarà a l'admi-
nistrador estatal d'infraes-
tructures, Adif, que prioritzi
l'elevació de les andanes
de l'estació de trens de la
ciutat en el marc de la
reforma prevista a l'equipa-
ment. L'alcalde, Ferran Bel,

ha explicat que la baixa
alçada del nivell de les
andanes dificulta l'accés
als trens als passatgers,
especialment, per a les
persones amb mobilitat
reduïda. Es tracta, segons
ha apuntat, d'una actuació
que no requeriria una inver-

sió excessiva. 
Precisament, el ple ordinari
d'aquest dilluns a la nit ha
de donar compte al primer
projecte presentat per Adif
per eliminar un dels tres
passos a nivell encara exis-
tents al municipi, al nucli de
Camp-redó.

Tortosa demanarà que Adif prioritzi
l’elevació de les andanes 

de l’estació de trens
La baixa alçada dificulta l’accés als passatgers

El nombre de persones
que es van inscriure el
febrer a Tarragona a les
llistes de l'atur va sumar
77.424 persones, un
augment de 745 desocu-
pats que el gener,
segons ha informat el
Ministeri d'Ocupació i
Seguretat Social. Amb
aquestes xifres,
Tarragona marca un nou
màxim històric en l'atur.
Per sectors, les comar-
ques del sud de
Catalunya van veure
reduir l'atur de 165 i 86
persones en la indústria i
la construcció, mentre
que els altres sectors la
van veure augmentar en
652 i 202 persones en
serveis i agricultura. 

Segueix
creixent el

nombre
d’aturats

La Universitat Rovira i
Virgili (URV) i les cambres
de comerç del Camp de
Tarragona i l'Ebre han
presentat el que conside-
ren l'informe de conjuntu-
ra econòmica més pessi-
mista de la darrera dèca-
da. L'estudi, que elabo-
ren trimestralment des
del 2005, s'ha exposat
aquest dimecres a Valls.
Correspon al 4t trimestre
del 2012 i tots els indica-
dors són negatius, a
excepció del turisme i el
comerç exterior, les dues
úniques variables que
presenten bona nota.
Especialment preocupant
és la caiguda del nombre
d'empreses.

Un informe
econòmic molt

pessimista

Artur Mas llança un missatge 
d’optimisme tot i la crisi econòmica actual

El President ha inaugurat la nova planta de Maverick, a Ulldecona

ACTUALITAT
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Es tracta d’un projecte pio-
ner pel que fa al tractament
de la informació i documen-
tació de tot un territori, on
es podrà trobar tot el pre-
sent, passat i futur en un
sol click. Un projecte que
ha merescut l’atenció del
govern de la Generalitat al
considerar-lo mereixedor
d’una important subvenció

de més de 120.000 E, en
un moment especialment
delicat pel que fa a
l’atorgament de les subven-
cions. 
El projecte de la plataforma
digital ha estat fruit de l’a-
cord entre dues televisions
de les Terres de l’Ebre, con-
cretament L’Ebre TV i
Canal TE. 
Segons declaracions del
conseller delegat de Canal
TE, Joan Antó, “no existeix
res similar ni al territori ni a
un àmbit superior, ja que la
plataforma canviarà la
manera de interactuar dels
ciutadans amb la informa-
ció que necessitin del terri-
tori, del camp que sigui”.
Joan Antó ressalta l’esforç
fet per dos grups de comu-
nicació, en haver estat
capaços de trobar punts
d’acord i tirar endavant un
projecte tant ambiciós. 
En ser preguntat per una
possible unió de les
televisions de les Terres de
l’Ebre, l’empresari contesta

“si bé es cert que han
hagut moltes converses de
les tres televisions del
territori, no hi ha res tancat
a hores d’ara. Però el que
tots tenim clar és que el
panorama actual no és sos-

tenible, ja que no hi ha
possibilitats de viabilitat
econòmica, per tal de
sobreviure les tres televi-
sions en un territori tan
petit i a la vegada tan dis-
pers”. Sens dubte, una noti-

cia d’un acord tan impor-
tant com és la creació de la
plataforma digital del terri-
tori és un pas ferm de cara
a una futura unió entre tele-
visions de les Terres de
l’Ebre.

“És difícil fer-se una
idea del que pot arribar
a ser una plataforma
digital com la que
estem parlant, perquè
no hi ha res semblant
amb el que es pugui
comparar...” 
Amb aquesta con-
tundència, presenten
els pares del projecte,
el gran potencial i el
canvi que aportarà al
territori la plataforma
digital.

Joan Antó, conseller delegat de Canal TE, en una entrevista al ‘Dixa’m Vore’.  

Cedida

El ple del Consell Comarcal
de la Ribera d'Ebre ha apro-
vat, el pressupost per l'e-
xercici 2013, que ascen-
deix a 5.604.576 euros,
un 8 % menys respecte
l'any anterior.  El president
del Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre, Jordi Jardí,

ha explicat que “són uns
pressupostos realistes,
austers, rigorosos i adap-
tats a l'actual situació
econòmica”. Jardí ha afegit
que “aquest pressupost
garanteix la qualitat dels
serveis comarcals i fixa un
full de ruta per potenciar

els actius de la comarca i
els seus municipis, des de
l'austeritat i l'eficiència”. A
més, el president comarcal
ha destacat que el pressu-
post reflecteix el compro-
mís de l'equip de govern
comarcal per treballar en la
reindustrialització de la

comarca i en la creació de
llocs de treball. També el
Consell Comarcal del
Montsià va aprovar el
dijous passat el seu pres-
supost per a l'exercici
2013, que és de
5.861.462,29 euros.  Hi
destaquen el manteniment
de les partides destinades
a les famílies i col·lectius
en risc. En aquest sentit,
s'ha incrementat en
32.995 euros la partida
per atendre les urgències
socials dels ajuntaments i
es mantenen les beques de
llibres, llars d'infants i colò-
nies, així com les subven-

cions a escoles municipals.
En aquest pressupost s'im-
pulsen  les accions en l'àm-
bit de dinamització econò-
mica, formatiu i de desen-
volupament d'infrastructu-
res. En aquest sentit, des-
taquen les subvencions
atorgades per la
Generalitat  i pel Servei
d'Ocupació de Catalunya
per al desenvolupament de
diversos programes com
“Montsià Actiu” (305.260
euros), “Joves per
l'Ocupació” (205.927
euros), i per la contractació
de la figura de l'AODL
(23.437  euros). 

Els Consells Comarcals de la Ribera
d’Ebre i el Montsià aproven els

Pressupostos del 2013
«Austers i adaptats a la realitat»

La Direcció General
d'Urbanisme estudia fór-
mules que permetin
emparar legalment els
més de 50 habitatges
construïts a Alcanar
Platja (Montsià) amb
llicències il·legals entre
2997 i 2003. El director
general d'Urbanisme,
Agustí Serra, ha propo-
sat abordar de forma
"racional" la situació, mit-
jançant una possible revi-
sió del planejament, per
evitar que el consistori
hagi de fer front a una
cascada de sentències
com la que l'obliga a
enderrocar els 32 habi-
tatges de la promotora
Turov. 

Fòrmules per
emparar

legalment

Les gelades que es van
registrar a principis de
setmana amb temperatu-
res de fins a -4 o -5 ºC al
Pla de Lleida només han
produït danys en aquells
cultius, que pel seu esta-
di de floració i desenvolu-
pament eren més sensi-
bles al fred en aquell
moment, segons l'infor-
me d'Agricultura. Es trac-
ta de l'ametller, el pres-
seguer, el nectariner, l'a-
bercoquer i la prunera.
Principalment situats a
les comarques del
Segrià, les Garrigues, la
Ribera d'Ebre i la Terra
Alta. Per a cultius com
ara la vinya, l'olivera, els
cerals o els fruiters les
gelades no han causat
danys.

Les gelades
provoquen danys

als cultius

Neix la ‘Plataforma digital’ de les Terres de l’Ebre
El projecte ha estat fruit de l’acord entre dues televisions del territori: L’Ebre TV i Canal TE

ACTUALITAT

REDACCIO
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L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat aquest dilluns
una declaració institucio-
nal que exigeix a la
Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals
(CCMA) el manteniment

de la delegació de TV3 a
les Terres de l'Ebre des-
prés de conèixer la deci-
sió de la direcció de sus-
pendre els contractes
amb les productores de
les corresponsalies

d'Andorra, Alt Urgell i la
Cerdanya; Perpinyà, les
Terres de l'Ebre i el
Pallars. El ple de
l'Ajuntament ha aprovat
amb el suport de tots
els grups un text on es

demana que es busquin
"altres fórmules" i s'esta-
bleixin "els mecanismes
necessaris" per mante-
nir la cobertura informa-

tiva de les Terres de
l'Ebre. A més, reitera l'o-
feriment de cedir gratuï-
tament un espai a la ciu-
tat.

TV3 rescindeix el contracte amb la
productora de la corresponsalia 

de les Terres de l’Ebre
També amb les de l’Alt Urgell, Cerdanya, Perpinyà i el Pallars

El ple de l'ajuntament
de la Ràpita, de caràc-
ter extraordinari, ha
aprovat aquest dime-
cres, amb els vots favo-
rables de CIU, PSC, PP i
EBIN i l'abstenció
d'ERC, la proposta pre-
sentada pel govern
municipal per demanar
una actualització dels
valors cadastrals del
municipi a partir del nou
sistema de coeficients
que estableixi la Llei de
pressupostos generals
de l'Estat  pel 2014.
L'acord, segons l'alcal-
de de la ciutat, Joan
Martín Masdeu, “serà
d'aplicació immediata i,
per tant, provocarà una
reducció d'un 27 per
cent dels valors cadas-
trals a partir de l'any
vinent”.

Revisió del valor
cadastral a la

Ràpita

El comerç exterior de la
demarcació de
Tarragona es manté en
una tendència positiva,
però creix a un ritme
més lent per la recessió
econòmica. Aquesta és
una de les conclusions
de l'informe sobre l'im-
pacte de la internacio-
nalització en les empre-
ses del territori. Amb
dades de l'any 2012,
les exportacions van
assolir els 7.427 MEUR
-un 4% més-, principal-
ment de matèries plàsti-
ques i combustibles,
mentre que les importa-
cions van arribar als
11.876 MEUR.

Tendència
positiva de les
exportacions

Amb la posada en marxa
del nou equipament Sant
Jaume d'Enveja disposa
per primer cop d'una biblio-
teca al municipi.
L'equipament rep el nom
en homenatge al poeta
popular Francesc Balagué i
Beltri, dit popularment
Boca de Bou, que va desta-
car en el camp de les glos-
ses populars improvisa-
des. La biblioteca s'ubica
en un edifici nou, projectat
per Josep Lluís Millán, que

té una superfície útil de
559 m2. Compta amb una
àrea infantil, àrea de publi-
cacions periòdiques, sala
multimèdia, fons general,
sala d'estudi, sala poliva-
lent i una àrea de treball
intern. A més del servei
d'informació i préstec, dis-
posa d'accés públic a inter-
net, i zona wi-fi. 
La biblioteca compta amb
un fons de 10.585 volums,
2.375 audiovisuals i 44
subscripcions a revistes i 2
diaris. El nou edifici també
integra el Punt d'Informació
Juvenil i el Telecentre que
ja estaven en funcionament
al municipi i que ara es
traslladaran a aquest nou
equipament.  La inversió
total per a la construcció i
equipament de la
Biblioteca Francesc
Balagué ha estat
d'1.395.419 euros. La
Generalitat ha fet una apor-

tació total de 684.653
euros, dels quals 604.912
euros Û corresponen al
Departament de Cultura a
través del Programa

Específic de Biblioteques
(PEB) i 79.741 eurosÛ al
Departament de
Governació a través del Pla
Únic d'Obres i Serveis de

Catalunya (PUOSC). 
Per la seva banda,
l'Ajuntament de Sant
Jaume d'Enveja hi ha apor-
tat 710.766 euros.

El conseller de
Cultura, Ferran
Mascarell, i l'alcalde
de Sant Jaume
d'Enveja, Joan Castor
Gonell, van inaugurar
dissabte passat la
nova Biblioteca
Francesc Balagué de
Sant Jaume d'Enveja. 

Imatge de la inauguració
Cedida

Sant Jaume d’Enveja ja disposa 
de Biblioteca Municipal

El conseller de Cultura va inaugurar l’equipament dissabte passat

ACTUALITAT
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L'obra de prolongació de
la via verda pel pont del
tren, que està sent degu-
dament condicionat, i l'a-
rranjament dels accessos,
a banda i banda de riu,
suposarà un canvi radical
en la configuració de la
trama urbana de la ciutat i
a l'hora que resoldrà una
reivindicació institucional i
ciutadana de fa molts
anys. Aquest dijous han fet
una visita d'obres el
Secretari d'Estat de Medi
Ambient, Federico Ramos,
el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, i
l'alcalde de Tortosa,

Ferran Bel, que han estat
acompanyats per la corpo-
ració municipal i per repre-
sentants de totes les insti-
tucions al territori. L'obra
suposa una inversió de
5,6 milions d'euros.
L'objectiu principal del pro-
jecte és l'adequació, man-
teniment i millora del pas-
seig fluvial entre el pont
del Mil·lenari i l'antic escor-
xador municipal, a
Remolins, amb la rehabili-
tació també de l'antic pont
del ferrocarril i la creació
dels accessos a banda i
banda de riu. Les obres
van començar el mes de
gener de 2011 i les execu-
ta l'empresa pública TRAG-
SA. Entre les actuacions
destaca també la recupe-
ració del bosc de ribera,
amb una neteja d'uns
16.000 m2 de superfície.
S'ha prolongat el passeig
de l'avinguda Lleida en
sentit sud, fent-hi un petit
mur de protecció, repo-
sant paviment i instal·lant
mobiliari urbà. El pont s'ha
rehabilitat de manera inte-

gral, amb paviment de
fusta, barana metal·lica,
lluminàries i accesos amb
escales i rampa per a
ciclistes. Al marge dret del
riu també s'ha habilitat un

tram de via verda, fins a la
connexió amb la ja exis-
tent. 
A l'alçada del Club de Rem
s'han construït 550
metres de mur de pedra

seca com a mesura de
protecció de talussos al
passeig i s'ha ampliat la
funcionalitat sota el pont
del Mil·lenari ampliant el
passeig. 

Recta final a les obres del passeig fluvial de Tortosa i
a la prolongació de la via verda

En poques setmanes el
riu Ebre al seu pas per
Tortosa serà una mica
més permeable gràcies
a l'obertura de l'antic
pont del ferrocarril a la
circulació de persones i
bicicletes. 

«Per a Tortosa s’ha acabat viure d’esquenes al riu». Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat

Les obres van començar al gener del 2011

ACN

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar posa fil a l'agulla
per executar la 2a Fase
de la nova carretera d'ac-
cés sud, via d'evacuació
en cas d'emergència
nuclear. Unes obres que
es preveu que s'encetin al
setembre. L'objectiu és
acabar d'unir els vials
existents entre el barranc
de Santes Creus i el
barranc de l'Àliga. Per
tant, estem parlant de
5.006,077 metres de
carretera. En els trams
existents es procurarà un
mínim d'amplada de 4,5
metres. En els cas dels
nous trams s'adaptarà un
doble carril.
Les principals diferències
respecte el projecte origi-
nal són l'adequació del
vial als nous requeriments
establerts des de la

Comissió Tècnica per a
l'execució de les obres de
la xarxa viaria en l'àmbit
d'actuació del PENTA i la
minimització dels movi-
ments de terres necessa-
ris. Aquesta adaptació
també permetrà minimit-
zar les obres singulars
necessàries per al creua-
ment dels diferents
barrancs que interferei-
xen amb la traça del nou
vial. A més, passat el pont
existent per sobre de la
línia del ferrocarril i l'auto-
pista AP7, es connecta el
vial amb el camí existent,
denominat “Camí vell de
l'Ampolla”, que porta al
Perelló. Aquest últim tram
s'adaptarà per garantir
l'evacuació a través d'au-
tobusos. “Aquesta carre-
tera complirà una triple
funció. D'una banda, per-

metrà que la zona sud del
municipi tingui una via d'e-
vacuació en cas d'e-
mergència nuclear, però
també es donarà una con-
nexió vial digna als veïns
d'aquesta zona. A més
d'habilitar un bon accés a
un equipament d'allotja-
ment turístic com el

Càmping Ametlla Village
Platja”, subratlla el regidor
de Gestió del Territori i
Urbanisme. La carretera
d'accés sud  de l'Ametlla
de Mar s'emmarca dins
del “Conveni entre els
Ministeris de l'Interior,
d'Obres Públiques,
Comunitat Autònoma de

Catalunya i Diputació
Provincial de Tarragona,
pel finançament i execu-
ció d'obres de la xarxa
viària d'aquesta província,
compresa en l'àmbit de
l'actuació del Pla
d'Emergència Nuclear de
la Zona de Tarragona” del
19 de juliol de 1990.

Llum verd a la 2a. Fase de la carretera d’accés sud 
a l’Ametlla de Mar

L’objectiu és acabar d’unir el barranc de Santes Creus i el barranc de l’Àliga

Els sindicats majoritaris i
altres plataformes
socials de les Terres de
l'Ebre han convocat una
manifestació pel proper
diumenge 10 de març a
Tortosa que consistirà
en tres marxes que sor-
tiran de diferents punts i
que s'uniran al centre de
la ciutat. A partir de les
12 del migdia tres mar-
xes reivindicatives sorti-
ran de camí cap a la
plaça d'Alfons XII per dir
no a la corrupció i sí als
drets socials i al reparti-
ment del treball i la rique-
sa. Andreu Granollers,
representant del sindicat
USOC, ha recordat que
"aquesta mobilització vol
fer visible que cada
vegada hi ha menys ser-
veis públics a causa de
les mesures que estan
duent a terme tant el
Govern d'Espanya com
el Govern de la
Generalitat".

Protesta a
Tortosa el
diumenge 

10 de març

Les Terres de l'Ebre va
tancar el 2012 amb un
balanç de 8.630 dona-
cions, situant-se per pri-
mera vegada com a
segona regió sanitària de
Catalunya en donacions
per cada 1.000 habi-
tants, que són de 43,19.
Lleida es manté com a
primera regió sanitària en
nombre de donacions i
Girona passa a ser la ter-
cera. Avui han presentat
aquestes dades el direc-
tor del Banc de Sang i
Teixits de Camp de
Tarragona i Terres de
l'Ebre, Enric Contreras, la
tinent d'alcalde de l'àrea
de Serveis a les
Persones, Ana Algueró, i
el president de l'associa-
ció de Donants de Sang
de Tortosa, Francesc
Bertomeu. La xifra total
de donacions a Catalunya
va ser de 275.499.

L’Ebre,
solidàri en
donacions

ACTUALITAT
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Aquest dimecres passat, 6
de març, l'Associació de
Dones Empresàries,
Directives i Emprenedores
de les Terres de l'Ebre
(ADEDE) presentava la jor-
nada formativa que tindrà
lloc avui, 8 de març, a la
Cambra de Comerç de
Tortosa amb motiu del Dia
internacional de la Dona,
sota el títol 'Emprèn amb
emoció... i fes empresa',
que anirà a càrrec de la
'coach' Nuria Sánchez
Romanos. Aquesta propos-
ta la van donar a conèixer
dintre del que va ser l'acte
de presentació d'un decà-
leg amb deu punts per

garantir el desenvolupa-
ment del territori a mig ter-
mini, i que inclou aspectes
com diversificar els serveis,
potenciar la relació entre el
sector primari i el turisme,
revaloritzar els recursos
naturals del territori i,
també, la creació d'una pla-
taforma unitària d'exporta-
ció que permeti vendre pro-
ductes locals a l'exterior
sota una mateixa marca.
ADEDE fa una crida a "la uni-
tat" i "a evitar personalis-
mes" per garantir el desen-
volupament de les Terres
de l'Ebre. La presidenta de
l'associació, Cinta Pascual,
destacava que "la unitat i

l'optimisme és l'única via
possible per avançar", tot

realçant les potencialitats
del territori.

L'objectiu és revaloritzar les tapes, una proposta culinària assequible a totes les butxaques. 

Gran espectacle a Tortosa

Aquest passat dissabte 2
de març a la Sala Polivalent
Ramon Salvadó tenia lloc
l'entrega dels premis
Sambori d'Òmnium
Cultural. El Premi Sambori
és un premi de narrativa en
català dirigit als centres
educatius de tots els Països
Catalans i que té com a
objectius promoure la
participació en un projecte
comú d'alumnes i centres
de totes les terres de parla
catalana i difondre l'ús del
català dins de l'àmbit
escolar, tot incentivant la
imaginació, la creativitat i
aquells valors pedagògics
que es treballen en

cadascun dels centres.
Recordem que l'ajuntament
de l'Aldea es va adherir a
Òmnium Cultural el passat
1 de desembre de 2012, i
on la presidenta d'Òmnium
Cultural Terres de l'Ebre
Dolors Queralt es
comprometia a realitzar
l'entrega de premis
Sambori a l'Aldea. Dels 9
premiats en les diferents
categories de cicle inicial,
cicle mitjà i cicle superior ,
es troben 5 aldeans dels
col·legis Mª Garcia Cabanes
i 21 d'Abril de l'Aldea que
es van endur el premi
Sambori de la narrativa en
català.

Premis Sambori d’Òmnium a l’Aldea

Després de l'èxit de l'any
passat de les Jornades
Gastronòmiques de la
Tonyina Roja, del Grup
Balfegó, i de les Jornades
Gastronòmiques,organitza
des des de l'Àrea de
Turisme de l'Ametlla de
Mar, la del Peix Blau i la del
Peix de la Llotja. Enguany
arriba la ruta de tapes Tapa
Mar. Cadascuna de les
Jornades Gastronòmiques
també inclouran la seva
ruta de tapes pels bars
que s'hi adhereixin. 
Les Jornades de la Tonyina
(1-12 de maig)  tindran la
Ruta Tapa Roja, les del Peix
Blau (7-16 de juny) , la Ruta
Tapa Blava, i la del Peix de
la Llotja (11-20 d'octubre)
la Ruta Tapa Blanca. 
Per tant, als menús
gastronòmics que oferiran
els restaurants del Club de
la Gastronomia enguany hi
haurà la col·laboració
d'una tretzena de bars que
oferiran tapes
innovadores. 
Per aquest motiu, des de
l'Àrea Municipal de Turisme

l'Ametlla de Mar, amb
col·laboració amb l'Escola
d'Hoteleria de Cambrils, i
el suport del Departament
d'Ensenyament de la
Generalitat s'ha organitzat
un curs de tapes destinat
als restaurants del Club de
la Gastronomia i bars.
L'objectiu d'aquest curs
que es va encetar el 4 de
març, i que comptarà de
diverses sessions fins a
finals de mes, es formar en
l'elaboració tapes. 
Però no tapes comuns,
sinó petites degustacions
de propostes originals que
sorprendran els paladars
dels clients.
Els professors que
imparteixen el curs són
Jordi Jardí Serres, Xavier

Infantes, Carles Enric i
també hi participarà el
Grup Balfegó. 
Els plats: hamburguesa de
tonyina amb soja, Teula de
parmesà amb guacamole i
seitons, fregit de verat
adobat i salseta de mel
amb festucs, glopet de
sopeta de rap, entre molts
altres. 
Per la seva part, Marc
Anton, des del Restaurant
del Càmping Ametla Village
Platja explicava que “les
tapes donen molt de joc ja
que cada cuiner les pot
aplicar a la seva manera. 
A més, estic convençut
que oferir aquestes tapes
ens farà donar un salt de
qualitat en l'oferta
gastronòmica”.

I és que les tapes són una
proposta culinària
assequible a totes les
butxaques que permetran
ampliar el ventall
d'activitats compreses
dins de les diverses
Jornades Gastronòmiques
organitzades a l'Ametlla de
Mar. Concurs de la millor
tapa. 
Els bars i restaurants que
participin en les rutes
tapes lliuraran als clients
unes cartolines on se'ls
posarà un segell. 
Els clients podran votar la
millor tapa degustada. 
A més, entraran a formar
part d'un sorteig en el qual
podran guanyar un menú
gastronòmic o un viatge
amb el Tuna Tour.

L’Ametlla proposa un innovador 
Curs de tapes per a bars i restaurants

Des de l'Àrea Municipal de
Turisme, de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, s'ha
elaborat una innovadora
proposta. Enguany arriben
noves edicions
gastronòmiques amb una
novetat destacada, la ruta
de tapes Tapa Mar.

ADEDE fa una crida a «la unitat»
territorial per avançar

L’Associació d’Empresàries presenta un decàleg per garantir el desenvolupament de l’Ebre

ACTUALITAT

REDACCIO

L'Escola Municipal de
Teatre i la Banda
Municipal de Música
preparen un espectacle
de gran format amb motiu
del Dia Mundial del Teatre,
el 27 de març, que inclou
més de 100 actors i 45
músics que interpretaran
un homenatge a la
popular comèdia musical
West Side Story,
composada per Leonard
Bernstein. Els alumnes
dels diferents cursos de
l'Escola de Teatre, de
totes les edats, i els
músics de la Banda
Municipal porten
setmanes assajant. Ahir al
matí es presentava
aquest projecte amb la
regidora d'Ensenyament,
Rosa Cid, la directora de
l'Escola Municipal de

Teatre, Marga Julià, i el
director de la Banda
Municipal de Música,
Juanjo Grau. L'espectacle
és una selecció dels
números musicals de
West Side Story, entre els
quals hi ha el popular
Amèrica o Maria. Aquest
projecte representa un
important repte tant per a
la Banda com a per a
l'Escola de Teatre, han
reconegut els dos
directors. L'obra es
representarà a les 20h
del dimecres 27 de març
al Teatre Auditori Felip
Pedrell. L'entrada és
gratuïta. L'Escola
Municipal de Teatre també
presentà els nous cursos
monogràfics i màster
class que ja tenen obert
el període de matrícula.

El passat dimecres 27 de febrer, es va lliurar als represen-
tants de la Creu Roja de Tortosa un taló amb la recaptació
obtinguda (1324'55) en la “III Cursa Solidària 2013” realitza-
da l'1 de febrer a l'escola Maria Garcia Cabanes de L'Aldea.

ACTUALITAT

Les baixes temperatures
de l'hivern i les intenses
pluges dels darrers dies
han reduït molt la
pol·linització del xiprer
però han creat les
condicions idònies per
augmentar la del plataner,
els arbres més presents a
Barcelona. 
La coordinadora de la
Xarxa Aerobiològica de
Catalunya (XAC), Jordina
Belmonte, estima que

començarà en dues o tres
setmanes i si segueix el
patró del 2005, molt
similar per climatologia,
serà "complicada" per als
al·lèrgics. Els que pateixen
per les partícules que
emanen de les gramínies
ho faran a mitjans d'abril. A
Catalunya un milió i mig de
persones pateixen
al·lèrgies que provoquen
els pòl·lens en un 40% dels
casos.

Primavera "complicada" 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El futbol ebrenc i, en concret
el tortosí, està de dol.
Dimecres ens va deixar Josep
Otero, als 84 anys. Otero va
ser tretze temporades juga-
dor de CD Tortosa i també va
defensar la samarreta del
Gimnàstic de Tarragona, de la
Balompédica Linense, del
Girona i la Rapitenca. 
Posteriorment, va estar 13
temporades dirigint des de la
banqueta al CD Tortosa per
després desenvolupar la fun-

ció de secretari tècnic i
també persona que s’encarre-
gava de les gestions federati-
ves. 
Així mateix, va entrenar al
Gimnàstic de Tarragona (fou
jugador i entrenador del club
grana, un privilegi a l’abast de
pocs), Benicarló, Ginestar, la
Sénia i Alcanar.
És, juntament amb Margalef,
un jugador històric al CD
Tortosa, en el seu cas com a
màxim golejador en la  histò-

ria de l’entitat.
Va ser el fundador de l’escola
de futbol Dertusa, un projecte
pioner i que fou una fàbrica
de jugadors per al juvenil i el
primer equip del CD Tortosa.
Sempre va apostar pels
joves. Va fer-ne debutar un
gran nombre al primer equip,
per allí on va estar. Un dels
casos més emblemàtics fou
el d’Angel  ‘Pichi’ Alonso al
Benicarló.  Generacions i
generacions de de joves que

van tenir al mestre Otero, un
educador esportiu. Un pare
esportiu. 
El futbol ebrenc perd un refe-
rent. Una icona. Les múltiples
mostres de condol a la fami-
lia, de clubs i gent vinculada a
l’esport demostren l’emprenta
que deixa Josep Otero i que
es mantindrà sempre. 
El darrer comiat ahir a la cate-
dral va ser per no oblidar. Per
no oblidar mai al gran mestre,
Josep Otero.  

Fins sempre, mestre!
ALS 84 ANYS

Josep Otero, icona del futbol ebrenc com a jugador i tècnic, ens ha deixat aquesta setmana

Aquesta setmana ha fet dos
anys d’una notícia que fou molt
complicada per a mi. Però l’ha-
via de fer. I vaig fer-la. Fou quan
el meu pare ens va deixar. I
avui em trobo en una situació
similar. Ens ha deixat Josep
Otero, un pare esportiu. I no
només per mi, per genera-
cions i generacions de joves
futbolistes que ens vam iniciar
amb ell, a la mítica escola de
futbol Dertusa. 

Poques paraules falten avui
per a definir a Josep Otero.
Crec que el multitudinari co-
miat que va tenir ahir és sufi-
cient per comprovar la dimen-
sió i l’emprenta que ens ha
deixat a tots. 

Em quedaré sempre amb la
seua vessant educativa. Els
principis, la serietat, el com-
promís, la perseverància. Va-
lors que transmetia en aquells
entrenaments al migdia, en
aquell vestidor que estava al fi-
nal del passadís. 

I, sobre tot, el respecte. Ens
ensenyava a respectar. I princi-
palment perquè nosaltres, jo
era un més dins de tants i tants
joves, el respectàvem a ell. Era
el nostre idol. I l’escoltàvem

com el nostre pare, com el pa-
re esportiu que era nostre. 

Puc assegurar que en la
meua època es respectava al
rival, i també a l’àrbitre. Ja se
n’encarregava ell de que això
fos així. 

Un exemple. Una referència.
Era Josep Otero. 

Sé que avui, companys,
penseu igual que jo. Recordeu
frases mítiques com ‘parar,
passar i còrrer’ o recordeu
aquell Simca blanc al que pujà-
vem per anar a jugar, amb el
mestre que ens explicava la lli-
có i nosaltres l’escoltàvem. 

Avui estem tristos. Però
hem de pensar que mai l’obli-
darem perquè va influir molt en
nosaltres. 
Era llest, intuitiu i disciplinat.
Ens va marcar. I va ser un fabri-
cant de jugadors i de talents.
Els que després donava l’opor-
tunitat de debutar amb el pri-
mer equip. 

Senyor Otero, pare esportiu.
Com al seu dia, fa dos anys, li
vaig dir al meu pare: gràcies
per l’educació i pel que m’heu
ensenyat. Tots dos sempre es-
tareu presents. 

No us podré oblidar mai.   

Josep Otero

L’opinió de Michel

Nova edició del MIC
El torneig internacional de futbol base MIC – Mediterranean
International Cup arribarà a la 13a edició i se celebrarà del 26 al 31
de març a 19 poblacions de la Costa Brava, comptant amb més de
200 equips procedents de 36 països. 
El torneig, del que n’és el Director Juanjo Rovira, es va presentar
aquesta setmana en un acte que va tenir la participació dels juga-
dors Jordi Alba, del Barça, i Joan Verdú, de l’Espanyol.

La Rapitenca, a cinc punts de la quarta plaça

Es pot somiar
TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va guanyar diu-
menge la Gramanet (1-0) en un
partit en què la millor lectura fou
el resultat. La Grama, amb onze
baixes, va contagiar amb el seu
joc i és que no va tenir gaire pro-
funditat. També cal dir que la Ra-
pitenca, en la seua línia, no va
oferir escletxes en defensa. Al
minut 44, un penal que va supo-
sar la segona targeta d’un juga-
dor visitant, fou l’1-0 amb el gol
de Luis. La Rapitenca, a la repre-
sa, controlava el partit però esta-
va massa espessa ofensiva-
ment. I es va dedicar a mantenir
l’avantatge i sumar tres punts
més que la deixen a quatre de la

quarta plaça. 
La permanència està més

prop i ara és moment de poder
somiar. L’equip, tot i les baixes,
està responent i permet poder
fer-ho, gràcies a la seua implica-
ció. Diumenge, en aquest sentit,
partit clau al camp de la Muntan-
yesa. Hi ha molta il.lusió. S’ha de
saber administrar. Es el mo-
ment. L’equip va fer ahir un partit
d’entrenament al Perelló, per
adaptar-se a un camp similar al
que jugarà diumenge.

Les baixes segueixen. El por-
ter Raül haurà de ser operat de
la seua lesió al genoll (dia 22). A
Ferran se li farà l’exploració el di-
lluns. I Felipe encara no s’ha po-
gut reincorporar. David serà bai-
xa per lesió. I Yélamos per
sanció. Miguel tornarà a la con-
vocatòria diumenge en el partit
al camp de la Muntanyesa, equip
que lluita per sortir de la zona in-
comoda. S’ha de buscar la quar-
ta victòria seguida. 

La Rapitenca, que ahir
va fer un partit

d’entrenament al
Perelló, visita la

Muntanyesa

Diumenge (12 h)

L’Amposta es refà, contra el Sants (3-0)

El líder Ascó no perdona
PRIMERA CATALANA

L’Ascó no va perdonar en la
seua visita al camp del Tàrrega
(0-1). Es va avançar aviat, amb el
gol de Piju (4’) i va saber adminis-
trar la renda, davant d’un Tàrre-
ga que va reaccionar però que
no va poder amb la contundèn-
cia defensiva d’un Ascó que, a
més, va comptar amb les inter-
vencions de Chiné, en la seua
tornada a l’Urgell. L’Ascó, però,
no va poder sentenciar i va aca-
bar cedint massa metres, per
això va sofrir fins els darrers mi-
nuts, en una segona meitat molt
travada. En la propera jornada,
diumenge, l’Ascó rebrà el Vilano-
va, equip amb el que debutarà el

tècnic ebrenc, de la Gale-

ra, Delfin Ferreres, que fins
aquesta setmana estava al juve-
nil del CD Tortosa. Delfin, durant
moltes temporades, anys enre-
ra, ja va tenir vincles amb el club
vilanoví quan vivia a la localitat
barcelonina. D’altra banda, l’Am-
posta va recuperar-se i va fer-ho
amb una victòria brillant. Va
guanyar el Sants (3-0). L’equip,
després de les darreres derro-
tes, va estar molt concentrat i
també alliberat. Va aplicar-se i va
jugar ben posat, sabent el que
més li convenia en cada mo-
ment. Així va crear diverses op-
cions al primer temps. I, a la re-
presa, amb el Sants amb deu, va
decidir. Un gran gol d’Isaac (de
crac) va suposar l’1-0. Els de Na-
chos, amb espais, van ser letals
i van sentenciar amb dos grans
gols, de Dani Fatsini i de Gusta-
vo, aquest darrer de falta. L’Am-
posta visita el Cervera, diumen-
ge. Després s’enfrontarà als tres
primers classificats. 

Serà el proper rival de
l’Ascó. Debutarà a la
seua banqueta Delfín

Ferreres, fins ara al
Tortosa juvenil

Relleu al Vilanova
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L’Ampolla va guanyar a Camp Clar (0-1). Tres punts d’or després
de les dues derrotes seguides, contra l’Alcanar i el SP i SP. 

Miquel Cotaina, el tècnic, indicava que “eren tres punts molt impor-
tants i, després de la derrota del diumenge anterior, ens feien molta
falta. L’equip va jugar molt mentalitzat i durant el primer temps va con-
trolar força bé el partit, amb opcions a més del gol de Gordo”. A la
represa, segons Cotaina, “la confrontació es va igualar, tenint amb els
minuts més alternatives i sense que cap dels dos equips controlés el
centre del camp. Ells van tenir oportunitats així com nosaltres a tra-
vés de Guillem, Sam i Luis Alfonso”. I ja en temps afegit, Chema fou
el protagonista. Un penal xiulat a favor del Camp Clar el va aturar. En
la jornada anterior va ser a la inversa i l’Ampolla va perdre. Diumenge
va sumar els tres punts (en té 30), vitals considerant els propers par-
tits. Alex, Dani i Brigi van ser baixa en l’equip del Baix Ebre. 

Chema salva un triomf vital
L’AMPOLLA GUANYA A CAMP CLAR (0-1)

El R. Bítem va perdre a casa contra el Gandesa (0-1) i segueix sen-
se reaccionar en un 2013 que està sent, fins ara, deficitari pel que
respecta a victòries. De fet, són 2 punts dels darrers 12 i l’equip que
s’ha distanciat de la part alta i ara ha de buscar aviat retrobar-se per
a poder no tenir dubtes, amb l’aproximació d’equips de la zona com-
promesa. 

Cal dir que el conjunt de Miquel Bes, com en altres partits, va gau-
dir del domini del joc en moltes fases del derbi i que també va crear
opcions, però sense la calma i la tranquil.litat necessària en els da-
rrers metres. I la precipitació es va accentuar amb els minuts. Des-
confiança. El Gandesa, ben posat, tenia la lliçó ben apresa i va gaudir
de les seues oportunitats aprofitant una indecisió local per a fer el 0-
1. La victòria referma al Gandesa mentre que deixa al R. Bítem amb
incertesa. 

El R. Bítem no reacciona
EL GANDESA DECIDEIX AMB UN GOL DE CRISTIAN

El Roquetenc va empatar contra el Calafell (1-1) i no pot fer un salt
de qualitat. A hores d’ara continua en zona de descens per compen-
sació. Amb el que això suposa: neguit. I aquest neguit es trasllada per
moments al camp, quan falta la seguretat suficient per a poder millo-
rar i aprofitar la bona actitud i el bon treball.

A més, hi ha circumstàncies que no beneficien i és que De la Torre,
que havia fet un gol i que se li va anular, va veure una targeta groga
per protestar. I, poc després, la segona (35’). El Calafell, a més, va
avançar-se. Els visitants van fer una bona sensació amb quatre juga-
dors que van marcar diferències, un central, un pivot defensiu i dos
puntes. El Roquetenc va empatar a la represa amb el gol d’Aleix de
penal però no va poder decidir tot i que novament, com en l’anterior
partit a casa, va gaudir d’ocasions clares per a fer-ho. El gol no va
arribar i sí els nervis per l’estat actual. Diumenge visita el J. i Maria. 

El Roquetenc no pot enlairar-se
NO VA PODER AMB EL CALAFELL (1-1)

El Catalònia va guanyar 3-2
al Jesús i Maria. Un partit amb
un final d’infart, d’aquells que
fan afició. 

Els locals, amb un gol de
Calafat, van avançar-se aviat
en el marcador, aprofitant una
indecisió defensiva visitant.

Calafat va afusellar. Els locals,
amb molt bona actitud, van
cedir metres i van replegar-se.
El Jesús i Maria va tenir la pilo-
ta, però molt lluny de la porte-
ria rival i les seues opcions
eren amb trets exteriors. A la
represa, els visitants van arris-

car i van tenir opcions. A la ve-
gada, però, amb l’ansietat de
marcar, van desprotegir-se
defensivament. I el Cata va
aprofitar una escletxa per a fa-

bricar el segon gol, amb una
jugada ben culminat pel jove
Martí, amb una volea amb la
cama esquerra. Amb el 2-0, el
Jesús i Maria es va abocar. I,
amb els minuts, va incremen-
tar el seu domini, exercint un
joc directe que li va donar mi-
llors resultats. El Cata, amb
molta intensitat defensiva, va
poder decidir amb un contraa-
tac, molt clar. Però fou el Je-
sús i Maria qui va posar-se
dins del partit amb el 2-1, gol

de Sebas (85’), i qui empataria
a través d’Iku (89’). Semblava
que podia arribar fins i tot el 2-
3, quan Dani De Cal va enviar
una pilota al travesser. Però
amb tants de riscos visitants,
va ser el Catalònia qui va deci-
dir amb una gran jugada defi-
nida per Pau. Euforia justifica-
da entre els jesuencs que han
sumat 10 punts de 12 i poden
sortir de la zona més dlicada.
El Jesús i Maria, orgullòs tot i
la derrota, cedeix el liderat.

Catalònia i Jesús i Maria,
un derbi per no oblidar

SEGONA CATALANA

Una acció d’un partit de la Cava, d’aquesta temporada.

CANAL TE

La Cava va guanyar el Vila-se-
ca i, i d’aquesta forma, amb la
derrota del Jesús i Maria, és el
nou líder de la competició.

El partit amb el Vilaseca va
ser molt igualat i no es va re-
soldre fins els darrers minuts.
Va ser llavors (80’) quan una
jugada personal de Mauri va
comportar l’1-0. Un gran gol.
Poc després, Jaime, de penal,
va ampliar l’avantatge, quan el
Vilaseca ja va quedar-se amb
nou. Posteriorment, els visi-
tants, que van acabar un xic

descontents amb l’àrbitre, van
reduir l’avantatge arran d’una
falta. No hi hauria més histò-
ria. El Vilaseca va acabar amb
vuit i els tres punts es van que-
dar a casa. 

Santi Forner, tècnic de la
Cava, explicava que “penso
que per l’actitud i la bona impli-
cació tàctica, va ser el millor
partit que hem fet a casa”.

Santi afegia que “la primera
meitat va ser de respecte,
molt igualada. A la segona
vam avançar línies i al final

vam trobar el premi amb els
gols. Mauri, arran d’una gran
jugada individual, va marcar
l’1-0. I, de penal, Jaime va fer
el 2-0. El gol del Vilaseca ja
fou en el descompte, sense
temps per a més”.

La Cava, a l’inici del seu par-
tit, ja sabia que el líder Jesús i
Maria havia perdut i, per tant,
que podia accedir al liderat en
el cas de guanyar. Sobre si va
pesar la pressió que això su-
posava, el tècnic indicava que
“tenia dubtes de que com po-

dia afectar per si ens donava
ansietat amb els minuts. Però
la veritat és que no va ser així.
L’equip va tenir paciència i va
saber sofrir. Penso que va ser
positiu. No va notar-ho”. Sobre
el lideratge, Santi deia que
“hem de seguir igual. Queden
molts partits i molt per a deci-
dir. Hem de continuar treba-
llant com fins ara, amb la ma-
teixa implicació i actitud de
diumenge contra el Vilaseca”.
La Cava visitarà el SP i SP. 

La Cava és el nou líder
Després de guanyar el Vila-seca (2-1)

SEGONA CATALANA

L’Alcanar va guanyar el Tor-
tosa (4-1) en el derbi que tor-
nava a disputar-se 31 anys
després. Un gran ambient a
la Fanecada, amb la presen-
tació del futbol base. 500 es-
pectadors que van generar
una inèrcia privilegiada per
acollir un partit, amb caliu

que dóna més al.licients per a
visitar l’estadi.

L’Alcanar, molt aviat, va
marcar la seua proposta. El
Tortosa, tot i les baixes de Jo-
el, Borrull, Joseph i Vilanova
(els seus puntals), també va
demostrar el que volia. Però
les seues adversitats van in-

crementar-se amb l’expulsió
d’Alex Accensi. Trinquet li ha-
via solta el colze minuts
abans i Accensi va tornar-se.
La diferència és l’àrbitre, a ell,
el va veure. La situació del
derbi va ser de clar domini lo-
cal, com ja ho era abans de

l’expulsió. Molas dirigint i im-
pulsant a un equip que domi-
na totes les facetes. I que ju-
ga amb molta intensitat. I que
fa grans gols com els de Ma-
nel i Molas al primer temps. A
la represa, amb menys ritme,
la tònica va ser la mateixa.
Ivan feia el tercer i Xavi Mo-
las, amb una obra d’art, acon-
seguia el quart. Edgar va re-
duird distàncies. L’Alcanar es
dispara. Fa goig veure’l. I la
Fanecada respon. Batega
amb força. 

L’Alcanar goleja el Tortosa i
puja al segon lloc

SETENA VICTÒRIA SEGUIDA

Unes 500 persones a la
Fanecada, amb gran
ambient de futbol.

Gran ambient

L’equip de Santi visita el
SP i SP, penúltim

classificat, diumenge a
les 11.30 h

Proper partit

El Jesús i Maria perdia
2-0 al 85. Va empatar i

va poder fer el  2-3. Pau
Diez va marcar el 3-2 en

temps afegit, amb el
deliri de l’afició

D’infart

Manel, amb un gran gol, obria el marcador.

CANAL TE

Pau va marcar el 3-2.
CANAL TE
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El Flix va superar el Campredó i, d’aquesta forma, va poder trencar el ma-
lefici dels darrers partits a casa. Els locals van resoldre aviat i al minut 14
ja guanyaven per 3-0, amb els gols de Porta (2) i de Jacob. Al descans el
resultat era de 5-1. Jaume, de penal, va fer el gol del Campredó mentre
que Jacob, també de penal, i Peral ampliaven l’avantatge dels flixancos.

A la represa, Fontanilles i Mesegué (2) van completar la golejada. El Flix
segueix tercer. Els jugadors locals van sortir al camp amb una pancarta
que deia: ‘Per una comarca de futur, no als acomiadaments’. 

El Flix goleja el Campredó
MES MOSTRES DE SOLIDARITAT PER L’AFER ERCROS

L’Atlas va frenar la ratxa de la Sénia, equip que s’havia acostat als tres
primers però que ara queda un xic distanciat. Els seniencs van dur la in-
ciativa però al contraatac, l’Atlas, va fer mal amb la velocitat dels seus
davanters. Així, Iahcen (34'), va marcar l’1-0. El partit va estar incert i
també travat. La Sénia es va queixar que els locals ‘van anar al limit i que
l’àrbitre va permetre-ho’. Des de l’Atlas es deia que ‘som un equip físic,
que juga amb intensitat, i si potser va haver-hi alguna entrada forta, tam-
bé va fer-la el rival’. A la represa, amb un gran gol, Abdessamed (75') va
marcar el 2-0 que va decidir. Tolosà va fer el de la Sénia (90’).

L’Atlas frena a la Sénia
2-1

El Santa Bàrbara va golejar (4-1) un Camarles que va mostrar, dins de la tem-
porada irregular que està fent, la seua pitjor versió, sobre tot defensivament.
Moha (6’) va fer l’1-0 mentre que Quim va empatar. Abans del descans (45’),
Gilabert aconseguia el 2-1. Magrinyà, amb el Camarles fora de cobertura, ob-
tenia el 3-1. I Johan, a la sortida d’un córner, va aconseguir el 4-1. Els locals
progressen, tot i que encara estan en una zona incerta, com altres equips.
Porten sis jornades sense perdre. ‘I l’important és que vam acabar el partit
amb nou jugador locals, una situació que no es veia des de feia molts anys’,
deia Joan Subirats, el seu tècnic. Bartolo, per la seua part, demanava “per-
dó als aficionats pel partit, en una jornada en què hi havia molt en joc”. D’al-
tra banda, Móra la Nova i Aldeana van empatar (1-1). Els aldeans van domi-
nar al primer temps quan van perdonar. A la represa, el duel va igualar-se.
Narcís, de falta, va fer l’1-0 (80’). Però Rallo va empatar. 

Victòria amb doble valor del Santa
MORA LA NOVA I ALDEANA VAN EMPATAR

AL DESCANS EL RESULTAT ERA D’1-0

El Perelló va vèncer l’Ametlla en
el derbi (3-0). Una victòria impor-
tant en un derbi d’emocions que
sempre pot arribar a ser incert
per la rivalitat. El Perelló, però,
va demostrar que està mental-
ment preparat per assumir el
lideratge. Als primers minuts,
arran d’una falta, va marcar.
Vicent es va posar a la tanca
fent de falsa pantalla. Tudela va
col.locar la pilota per allí i Ivan,
porter visitant, tapat, va rebutjar-
la. Cristian va aprofitar el rebuig
(1-0). L’Ametlla, però, va reaccio-
nar. I va tenir tres opcions.
Gallego, minvat per la lesió, va
haver de jugar per la baixa de

Marc. I va evitar-les. El partit es
mantenia igualat i estava obert,
amb més iniciativa local, però
sense  excessives ocasions. A la
represa, els calero Rullo va tenir
l’ocasió amb un tret enverinat
des de fora de l’àrea. La pilota
va anar al travesser. Acte seguit,
una contra iniciada per Narcís,
que, com la resta de l’equip,
està en un gran moment, va
tenir continuitat amb una passa-
da magistral de Cristian que
Andrei va culminar. Allí es va aca-
bar el derbi. Mohedano no va
fallar i va fer el 3-0 quan el duel
ja es va trencar. La dinàmica
d’uns i altres va decidir. 

El líder no té fisures i s’emporta el derbi
El Perelló s’imposa a la Cala per 3-0 i continua encapcel.lant la classificació

L’AMETLLA NO VA TRANSFORMAR LES SEUES OPCIONS. GALLEGO I EL TRAVESSER VAN EVITAR-LES

La temporada passada en la última jorna-
da, jugava la Rapitenca a Torreforta. Si
guanyava podria arrosegar al descens al
Catalònia. Un servidor va plantejar a la
Rapitenca, que ja era campiona, la possibi-
litat de que presentès un equip amb juga-
dors no habituals, pel bé del Catalònia.
Sigui com vulgui, la Rapitenca va perdre i el
Torreforta i el Catalònia es van salvar. Fa varies temporades, el
meu equip, la Sénia, va baixar de categoria. Un equip d’aques-
tes Terres, que estava salvat, s’enfrontava a la Sénia en els
darrers partits de la lliga. Em consta que se li va demanar
ajuda. I la resposta fou que no. La Sénia va baixar quan estava
a la Preferent. Fa tres temporades, va passar el mateix amb
l’Ampolla, que podia salvar-se. I un altre equip ebrenc, que esta-
va fora de perill i que s’enfrontava a l’Ampolla, també va dir que
no ajudava, quan se li va demanar el favor. Aquesta tempora-
da, tres equips de la Primera catalana estan implicats per al
descens: Morell, Valls i Torredembarra. I tenen totes les pape-
retes per a baixar de categoria. Això implicaria cinc o sis des-
censos de la Segona catalana a Tercera. El darrer cas, si no
puja a 1a. Catalana el que promociona. Per tant, podrien ser
sis conjunts els que baixessin a Tercera catalana. Pujarien els
campions dels tres grups de Tercera catalana i el de la promo-
ció. O sigui, en aquests moments, el Roquetenc seria equip de
Tercera catalana. Es pot donar la casualitat que un equip que
se salvarà, segur, s’enfrontarà en les darreres jornades a rivals
necessitats, tan per dalt com per baix. Ha d’ajudar pel bé del
futbol ebrenc? I ajudar em refereixo al que s’ha fet sempre,
posar els suplents i, d’aquesta manera, donar suposadament,
facilitats. 
El Roquetenc jugarà la darrera jornada contra el Catalònia que
potser estarà salvat. Deu ajudar a un rival que l’any passat li va
pendre bona part de l’equip?. Doncs jo crec que sí. L’orgull s’ha
de deixar de banda. Primer cal estimar el futbol ebrenc.
L’Ampolla en guanyar tres partits a casa i traure quatre punts
en els sis desplaçaments, està salvat. 
El Jesús Catalònia, que està en un gran estat de forma, té
rivals a priori assequibles al seu camp, que ha de ser un fortí.
Solament ha perdut tres partits al seu camp.  I té tres desplaça-
ments per a poder puntuar: Cunit, Roda i San Pere i San Pau.
El Roquetenc té un calendari complicat. El diumenge s’hi juga
a  Jesús i Maria un 20 per cent del descens.
Jo des d’aquí llanço el plantejament de que els equips ebrencs
s’ajudin en les darreres jornades perquè es puguin salvar tots
plegats. Sé que serà difícil si en baixen sis, però no impossi-
ble. 
Hi ha equips que poden ser jutges i penso que a tots els inte-
ressa que hi hagin més equips del territori per la rivalitat i les
taquilles. Es una barbaritat que per la reestructuració del futbol
català fa tres temporades baixessin  sis equips de la Preferent.
En aquesta campanya es pot repetir la història pels descensos
de tres equips de la Primera catalana. Les competicions, baix
el meu punt de vista, no estan ben dissenyades, ni estructura-
des. Pressió per als clubs cada temporada que han de fer
miracles perquè puguin mantenir-se en una categoria digna. 
I SI PERD TOTS ELS PARTITS LA RAPITENCA?
Si això succeís, se salvaria gairebé matemàticament en el lloc
17, que l’ocupa ara el Júpiter. Ha aconseguit 24 punts en 26
jornades (0.92 punts/partit), falten 12 partits per a acabar la
temporada, el que significa que el Júpiter, aconseguint un punt
per partit finalitzaria la lliga amb 38 que són els que té la
Rapitenca actualment. O sigui, la Rapitenca no solament està
salvada si no que està més prop del play-off d’ascens que de
la zona de descens. Vaig dir la temporada passada que puja-
ria. Vaig manifestar-ho cinc mesos abans. Vaig afirmar a l’inici
d’aquesta campanya que no baixaria. Encert total. Deu tempo-
rades a Tercera amb un promig de quedar en lloc 10. La millor
classificació, tercer la temporada 57/58. La segona millor, va
acabar cinquè la 2007-08 (amb Teixidó a la banqueta). Visca la
Rapitenca! Visca Teixidó! Visca Ramon Muñoz!. Visca la seua afi-
ció!.
3A CATALANA, HI HAURAN RENUNCIES A L’ASCENS?
El millor equip de la segona volta és l’Ulldecona, amb set gols
a favor i cap en contra. L’equip en més bona forma és el Móra
la Nova, en les darreres set jornades. Vaig informar que la
Sénia no pujaria. I així serà. Els tres candidats clars són el
Perelló, Olimpic i Flix. El diumenge, tots tres van golejar a plaer.
D’aquests tres equips, dos volen pujar, un s’ho està pensant, i
una altre pot canviar d’opinió. La història pot acabar així: bona
taquilla i en el descans pactar el preu de l’ascens amb el rival,
amb una bona quantitat de diners. Sé que estem en crisi però
per un ascens...Podria succeir, tot és possible. 

Salvem el futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció del derbi entre el Perelló i l’Ametlla, de diumenge passat.

CANALTE

L’Olímpic no té pietat, a la represa

L’Olímpic va guanyar el Vilalba per 7-0. Es manté en la segona plaça
mentre el Vilaba està en zona de descens i segueix en dinàmica nega-
tiva, molt minvat per les baixes, una setmana més. I això que els de
Gaspar van estar ben posats a la primera meitat quan van tenir op-
cions que Albert, porter que substituia a Marc, va evitar. Andreu va fer
el gol de l’Olímpic. A la represa, amb el gol matiner de Pol i el que es
va fer Yelti en pròpia porteria, el partit es va acabar. Pete, des de gai-
rebé el centre del camp, va fer el 4-0. Edgar, Lucas i Alex van arrodo-
nir la golejada amb el 7-0 final. 

11 JORNADES SENSE PERDRE, 5 IMBATUD

L’efectivitat de l’Ulldecona decideix
L’Ulldecona, amb moltes baixes, va fer un punt i seguit en la seua trajectò-
ria ascendent. Es quart. Al primer temps, el partit fou igualat. Al segon,
els locals van quedar-se amb deu per l’expulsió de Sansano. L’ambient es
va crispar. Però quan millor ho tenia l’Horta, el juvenil Aleix va fer l’1-0. L’-
Horta, que acumula tres derrotes seguides, va assetjar, amb opcions,
amb una pilota al pal. No obstant, va ser Aleix qui va decidir amb el 2-0. 

ELS LOCALS PAGUEN CARES LES ERRADES

El Pinell es recupera a Tivenys
El Pinell va guanyar a Tivenys (1-2). ‘Vam jugar amb molta serietat, recu-
perant la línia d’altres jornades. Vam millorar. L’actitud va ser molt bona.
Si juguem així, podem aconseguir bons resultats”, deia Pachan. Era im-
portant la victòria després de les darreres derrotes. Oscar Camarero va
fer el 0-1 al primer temps. A la represa, Verano va marcar el 0-2. Els lo-
cals van reclamar fora de joc. Robert, al final, de falta, va aconseguir l’1-
2. El Tivenys reclamaria un possible penal en temps afegit. 

Sant Jaume i Deltebre empaten
Sant Jaume i Deltebre va empatar (1-1). Un punt que no satisfà a cap
dels dos equips considerant que tots dos volen aclarir la seua situació.
El Sant Jaume, amb superioritat numèrica (ramos fou expulsat), va
pressionar molt a la represa, però l’1-1 del primer temps no es mouria.
Murri va marcar l’1-0 i Narcís va empatar. 

ELS NÚMEROS MATEMÀTICS DEL JESÚS I MARIA, LA CAVA I ALCANAR.
La Cava segueix invicte amb els equips del Camp de Tarragona. O sigui, el diumenge guanyarà a SP i SP. Les dades són les dades. I si
mirem les estadístiques, veurem que tots els que són líders perden el primer lloc. Des de la jornada 14 va tenir el lideratge el Jesús i Maria.
L’ha perdut aquesta setmana en favor de la Cava. Es dóna la curiositat de que tots els que accedeixen al liderat el perden. Dos primeres
jornades Jesús i Maria, després Vilaseca (3-5), la Cava (6-7), Jesús i Maria (8), la Cava (9-13). Si es fixen, com ja he esmentat, fins ara tots
els que són líders el perden. L’únic que no ha estat líder dels candidats ha estat l’Alcanar: i si fa la campanada a la jornada 34?. Vaig dir la
setmana passada que un dels tres primers punxaria. I així va ser. Compte que els tres primers tornen a tenir partits trampa aquest cap de
setmana, contra equips que estan en la zona compromesa de la taula i que s’hi juguen molt. Un dels tres podria tenir una ensopegada. No
ho descartem. Alcanar i la Cava porten números fabulosos en aquesta segona volta. Cinc partits cadascun, cap empat i cap derrota. Cinc
victòries. Més no es pot demanar. 
ELS EQUIPS DE VETERANS ESTAN D’ENHORABONA
Des de fa dues setmanes, hem incorporat a ICOMPETICION, els golejadors de cada equip. Es poden consultar per equips o per rànquing
total. Qui introdueix els marcadors i els golejadors és un gran personatge del nostre futbol: Paco Callarísa, alma mater de l’associació de
veterans. 
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Godall (17 h)
Roquetenc-la Galera (16.30 h)

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

Deltebre-Tivissa (16 h)
Diumenge 

Alcanar-Batea (16 h)
Muntells-Arnes (12 h)

Ginestar-Benissanet (16.15 h)

RESULTATS

22a jornada Quarta catalana

Arnes-Roquetenc sus

Muntells-Batea 2-3

Corbera-Bot 3-3

Tivissa-Ginestar 3-0

Benissanet-Catalònia 4-0

Godall-Alcanar 2-2

la Galera-R. Bítem 1-4

Xerta-Deltebre 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 21 98 22 54

2. Alcanar 21 51 13 51

3. Batea 20 54 25 51

4. R.Bítem 21 65 19 45

5. Catalònia 21 39 42 33

6. Godall 21 63 47 31

7. Bot 21 47 46 30

8. Arnes 20 32 30 30

9. Tivissa 20 45 49 28

10. Benissanet 20 36 34 27

11. la Galera 21 29 56 26

12. Roquetenc 19 34 44 23

13. Ginestar 20 33 44 22

14. Xerta 21 33 48 17

15. J. i Maria 20 29 49 15

16. Muntells 21 27 65 8

17. Deltebre 20 13 95 5 

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte 

Gandesa-Tortosa Ebre (18 h)

Aldeana-Masdenverge (17.30 h)

Diumenge

S. Bàrbara-R. Bítem (16 h)

Alcanar-Amposta (11.15 h)

Ginestar i Arnes descansen

Olimpic-Ulldecona (dia 15, 20 h)

RESULTATS

19a jornada Femení

Ginestar-la Cava sus

J. i Maria-Gandesa 2-2

Tortosa Ebre-S. Bàrbara 2-6

Ulldecona-Alcanar 5-0

Amposta-Aldeana 9-0

Arnes-Olimpic sus

Descansaven, R. Bítem i Masdenverge

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Amposta 17 88 25 43

2. Ulldecona 16 98 13 41

3. la Cava 14 87 11 40

4. S. Bàrbara 17 53 29 37

5. Arnes 17 77 23 34

6. Jesús i Maria 17 35 40 25

7. R. Bítem 17 35 41 24

8. Tortosa Ebre 17 41 61 24

9. Aldeana 17 34 75 18

10. Olimpic 17 37 77 15

11. Alcanar 18 17 61 14

12. Gandesa 16 14 51 8

13. Masdenverge 17 23 80 6

14. Ginestar 15 22 74 3

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Campredó-Ulldecona (16 h)
Horta-Perelló (17.15 h)

Diumenge
Pinell-S. Bàrbara (16.15 h)
Camarles-Atlas (16.15 h)
la Sénia-Móra Nova (16 h)

Aldeana-Flix (16.30 h)
S. Jaume-l’Ametlla (16.15 h)

Deltebre-Olimpic (16 h)
Vilalba-Tivenys (16.15 h)

RESULTATS

22 jornada, Tercera catalana  

Móra la N-Aldeana 1-1

Tivenys-Pinell 1-2

Atlas-la Sénia 2-1

Flix-Campredó 8-1

Ulldecona-Horta 2-0

Perelló-l’Ametlla 3-0

S. Jaume-Deltebre 1-1

S. Bàrbara-Camarles 4-1

Olimpic-Vilalba 7-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 22 54 31 48

2. Olimpic 22 49 18 46

3. Flix 22 53 25 44

4. Ulldecona 22 31 22 40

5. la Sénia 21 39 22 37

6. Móra Nova 22 33 29 36

7. Pinell 21 45 32 32

8. Atlas 22 35 32 29

9. Camarles 21 31 36 29

10. S. Bàrbara 21 37 28 27

11. Deltebre 22 28 36 27

12. Horta 21 34 45 26

13. Aldeana 22 27 34 24

14. Sant Jaume 21 34 39 23

15. l’Ametlla 22 23 36 23

16. Vilalba 21 31 48 21

17. Tivenys 22 30 58 14

18. Campredó 21 20 53 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Cunit-Roda Berà (17 h)
Calafell-Alcanar (17 h)

Diumenge 
L’Ampolla-Catllar (16 h)

SP i SP- la Cava (11.30 h)
Vilaseca-Salou (16 h)

Cambrils-R. Bítem (diu 12 h)
Gandesa-Catalònia (16.30 h)

Jesús i Maria-Roquetenc (17 h)
Tortosa-Camp Clar (17 h)

RESULTATS

21 jornada, Segona catalana

Catalònia-Jesús i Maria3-2

Roquetenc-Calafell 1-1

Camp Clar-l’Ampolla 0-1

Catllar-SP i SP 2-0

Roda Berà-Cambrils 2-1

R. Bítem-Gandesa 0-1

Salou-Cunit 3-1

Alcanar-Tortosa 4-1

la Cava-Vilaseca 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 22 45 23 48

2. Alcanar 22 56 22 46

3. Jesús i Maria 22 53 25 45

4. Catllar 22 30 21 41

5. Vilaseca 22 37 24 36

6. Tortosa 22 39 27 35

7. Gandesa 22 38 34 35

8. R. Bítem 22 29 26 32

9. Cambrils 22 36 28 30

10. l’Ampolla 22 29 29 30

11. Catalònia 22 36 46 27

12. Roda Berà 22 21 31 25

13. Camp Clar 22 25 40 25

14. Roquetenc 22 29 34 24

15. Calafell 22 21 42 20

16. SP i SP 22 20 46 20

17. Salou 22 20 42 20

18. Cunit 22 21 45 13

Segona catalana

Una acció del partit Rapitenca-Gramanet, de diumenge passat.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

La Rapitenca, amb les tres
victòries seguides, s’ha
situat a cinc punts de la
quarta plaça. Diumenge

va vèncer a la Grama.

A cinc punts
PRÒXIMA JORNADA  

Terrassa-Castelldefels
Manlleu-Palamós

Santboià-Balaguer
Vilafranca-Vic
Figueres-Olot

Cornellà-Pobla Mafumet
Gavà-Europa

Muntanyesa-Rapitenca (diu 12 h)
Gramanet-Vilassar

Júpiter-Rubí

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 26 18 5 3 44 13 59
2. Cornellà 26 16 6 4 48 25 54
3. Europa 26 15 8 3 32 15 53
4. Manlleu 26 11 10 5 30 17 43
5. Pobla Mafumet 26 10 10 6 33 30 40
6. Figueres 26 11 6 9 33 31 39
7. Rapitenca 26 9 11 6 25 18 38
8. Rubí 26 10 8 8 37 27 38
9. Terrassa 26 9 9 8 29 22 36
10. Santboià 26 8 10 8 30 30 34
11. Gavà 26 9 5 12 25 26 32
12. Vilassar 26 8 7 11 28 34 31
13. Gramanet 26 5 14 7 18 20 29
14. Vilafranca 26 7 7 12 22 32 28
15. Castelldefels 26 6 9 11 19 32 27
16. Muntanyesa 26 6 8 12 23 42 26
17. Júpiter 26 6 6 14 27 43 24
18. Palamós 26 5 8 13 27 45 23
19. Vic 26 4 10 12 20 34 22
20. Balaguer 26 3 11 12 27 41 20

Tercera divisió RESULTATS
25a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Vista Alegre-Torredembarra

Igualada-Tecnofutbol

Martinenc-Morell

Andorra-Tàrrega

Ascó-Vilanova (diu 12 h)

Santfeliuenc-Torreforta

Viladecans-Reddis

Cervera-Amposta (diu 16.15 h)

Sants-Valls

RESULTATS

22 jornada, Primera catalana

Torredembarra-Igualada 1-2

Reddis-Cervera 3-1

Morell-Andorra 1-2

Torreforta-Viladecans 0-3

Tecnofutbol-Martinenc 0-1

Tàrrega-Ascó 0-1

Valls-Vista Alegre 1-0

Vilanova-Santfeliuenc 2-4

Amposta-Sants 3-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 22 55 19 51

2. Santfeliuenc 22 33 16 47

3. Viladecans 22 38 17 46

4. Igualada 21 41 23 39

5. Martinenc 22 41 22 38

6. Amposta 22 35 25 36

7. Tàrrega 22 31 33 30

8. Reddis 22 26 41 29

9. Vilanova 22 31 31 27

10. Vista Alegre 21 30 32 27

11. Torreforta 21 25 34 26

12. Sants 21 33 42 24

13. Tecnofutbol 22 19 33 23

14. Andorra 20 23 33 21

15. Valls 22 21 36 21

16. Morell 22 17 39 21

17. Torredembarra 22 27 33 20

18. Cervera 22 23 40 20
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Gran cap de setmana per a les nostres seleccions de Padel. Pel que fa als nois gran victò-
ria a domicili a Cambrils per 0-3 i consolidar les seues opcions per a aconseguir l'ascens.
L'equip format per Ivan Garcia, Josian Queralt, Francesc Segarra, Johnny Montañes,
Bruno Royo i Toni Pinyol no van desaprofitar l'ocasio per guanyar i desplegar molt bon joc
a les pistes cambrilenques.
Pel que fa a les noies igual marcador aconseguit davant l’Starpadel de Tarragona, un 3-0
contundent que fa que les nostres noies que es col.loquen terceres a la classificacio gene-
ral. Herme Quadrat, M. Pilar Ginovart, Alba Moliner, Noe Ruiz, Eva Calvo i Lidia Bel.
Platinum al CT Amposta
A partir de dilluns arranca a les instalacions del CT Amposta un nou torneig organitzat per
Padel Terrres de l'Ebre, es tracta de la categoria maxima on els millors jugadors ebrencs
hi formaran part i on s'espera rècord de participacio. Recordeu de l’11 al 17 de març.

Padel. Grans resultats de les seleccions 

Judo. XIII Vila de Falset

Aquest cap de setmana el Nucli de Tecnificació Priorat-Tortosa va realitzar el XIII Vila de
Falset de les categories aleví i benjamí a la població de Falset. El campionat va comptar
amb la participació de 88 alevins i 63 benjamins, amb un total de 151 participants de
Valencia, Aragó i Catalunya els clubs participants son:Judo Alzira i Club Esportiu València
(Valenciana); Club Judo Alcañiz ( Aragó); Judo Bushido, Judo Vilafranca, Judo Olèrdola, Judo
Canet i judo Banyeres (Província de Barcelona); Nucli tecnificació Priorat-Tortosa, Judo
Ràpita Ae, Sakura, Vital Esport, els Pallaresos, Gimnàs Siluet´s Reus, P. Manyanet Reus,
Shingitai Reus, Judo Hospitalet del Infant (província Tarragona). El campionat a destacat per
el gran judo realitzat per als participants , el bon ambient dels familiars al campionat i el
menjar de germanor realitzat al finalitzar. Els 22 competidors del club, una vegada mes, han
realitzat una gran competició, amb entrega i un bon nivell tècnic, 1 primer,3 segons i 8 ter-
cers enhorabona!!!
Benjamí Fem: -26 Natalia Ferré 2a, -47 Marina Rull 3a, Benjamí Mas: 26 Roger Nadal 3r, -
30 Damian Membrive 3r,-34 Biel Correcher 2n,-38 Pau Sangenis 2n, -42 Ivan Ortiga 1r i
Aaron Cervera 3r.; Aleví Fem: 38 Júlia Borrell 3a i -42 Lur Sedó 3a; Aleví Mas: -30 Eric
González 3r, -42 Pol Ciurana 3r.
I per últim, cal destacar la gran tasca de l’ organització.

L’Amposta va guanyar a la
pista del Leganés (24-27) i
va fer un pas ferm enda-
vant per a la permanència.
L’equip va recuperar juga-
dores i també el seu millor
registre, jugant amb bona
actitud i amb molta res-
ponsabilitat, amb cons-
ciència de la importància
dels punts.
L’Amposta va agafar avan-
tatges des de l’inici i els va

saber mantenir amb un
equilibri eficient entre la
defensa i l’atac. Al des-
cans es va arribar amb un
11-13. Cal dir que el
Leganés va estar dins del
partit i que va posar mol-
tes dificultats. De fet, va
avançar-se durant la repre-
sa amb el 23-22. Era el
moment crític del duel.
L’Amposta, però, va
demostrar que té ofici i

que sap el que vol. I en els
últims minuts va brillar,
recuperant pilotes que van
permetre crear unes
escletxes que ja van ser
determinants.

Amposta: Galvez, Sara,
Domingo (3), Uliaque (3),
Simon (8), Vila (8),
Tortajada (2). Rieres (3),
Juncosa, Solà i Sara
Garcia. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. (24-27)

Pas ferm endavant

CH SALLE MONTCADA ISTE
18    -    CH TORTOSA HIDRO-
CANAL    24

Desplaçament complicat, en
diumenge al matí, a la pista
de la Salle Montcada, que les
tortosines realitzen justes
d'efectius i amb quatre impor-
tants baixes. 
Encontre amb dues parts ben
diferenciades. El joc tortosí
inicià el partit en la línea habi-
tual, però la contundent
defensa combinada amb la
permissivitat arbitral en el

camp local i les continuades
tallades de joc, va anar
minant la confiança, deslluït
els seu joc i desconcentrant-
les en excés. Tot i la destaca-
da actuació de la portera titu-
lar, Nerea Cardona, les torto-
sines van arribar a la mitja
part de l'encontre perdent
10-7.
A la represa, les tortosines
van canviar el xip demostrant
la seva qualitat amb un inici
fulgurant. 
El canvi de portera va portar
ràpids contraatacs,

excel·lentment executats tant
per Marta Lliveria com per
Jenifer Cornejo. 
Amb una gran complicitat en
l'atac estàtic i una forta
defensa, l'equip va treballar
dur i van poder doblegar les
locals, que, tot i l'ajuda arbi-
tral, només van marcar 8
gols. 
Demà dissabte, al pavelló de
Ferreries, tarda d'handbol ini-
ciant-se a les 16.00 h amb un
interessant i complicat
encontre contra el CH
Vilanova del Camí.

Una setmana més que el sènior
masculí mostra el fort que és a
casa, on sol ha deixat escapar
2 punts contra el líder. Plàcid
partit del sènior masculí con-
tra l'Aula. Victòria que serveix
als tortosins per agafar una
bona distància amb els seus
perseguidors en la classificació
separant-los dos puntets mes.
Els ebrencs sabedors de l’im-
portant que era guanyar van
sortir a per notes i de seguida
van agafar una gran renda de
6-8 gols que no va baixar en
cap moment. A la mitja part el
marcador reflectia un 21-12.
La segona part va ser una
còpia de la primera i els locals
no van baixar el ritme- Van aca-

bar enduent-se el partit per 43-
32. Victòria que serveix per
posar un poquet mes a prop
aquest possible ascens a 2ª
catalana. Aquesta setmana es
desplacen a Sabadell per
enfrontar-se a un OAR Gràcia.
El juvenil masculí enfrontava un
partit fàcil contra l'H Claret,
equip que ocupa la penúltima
plaça. Va ser-ho per als torto-
sins que poc a poc van anar
agafant una renda cada cop
més i més gran. Al descans s'a-
rribava al 15-4. La segona part
va ser igual que la primera i
inclús algo millor. Els locals no
van afluixar i és van mostrar
durs en defensa davant un
Claret que cada cop més veia

més ofuscat el seu atac i no
sabia per on penetrar les línies
defensives dels ebrencs. Al
final del partit el marcador
reflectia un 37-7. Aquesta set-
mana els tortosins reben a La
Salle Bonanova "B",
El Gavà trenca la bona ratxa
que portava el cadet masculí
jugant un partit on tots dos
equips van ser bastant irregu-
lars. 
Els visitants van tenir un
Benjamin molt inspirat que va
cobrir molt bé la porteria. Tot i
la derrota, els tortosins van
marxar de la pista del Gavà
amb bones sensacions.
Aquesta setmana reben al líder
de la categoria, l’EPIC Casino.  

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

Tortosa, un fortí

CH TORTOSA HIDROCANAL

Triomf a Montcada

Extraordinària victòria del pri-
mer equip del Cantaires a la
pista del Mollerussa en un dels
partits més difícils de la tempo-
rada a la quasi inexpugnable
pista de l'equip lleidatà del
Mollerussa per 58-60.L'inici del
partit no feia presagiar aquest
final d'infart. Una sortida fulgu-
rant de l'equip tortosí donava
els primers avantatges (0-9,
minut 4), que s'ampliava fins el
6-20 del final del primer quart.
A partir d'aquí, però, s'ha aca-
bat el bàsquet. L'equip local, va
travar el partit amb contínues

protestes i males accions, sem-
pre amb el consentiment arbi-
tral. Així es va passar a veure
un altre partit, ple de tensió i
d'accions menys esportives. I
en aquest nou escenari l'equip
visitant no es va sentir tan
còmode. L'atac es va resentir
força i tot i que la defensa va
continuar estant en un gran
nivell, el gran encert en el tir
exterior dels lleidatans els ha
ficat de nou al partit (24-32 al
descans). El tercer quart fou
molt desfavorable per als
ebrenc. 50-44 al minut 34. A

partir d'aquest moment, però,
la reacció fou efectiva com ho
demostra el parcial de 5-15 en
els següents 4 minuts. Unes
últimes decisions arbitrals
absolutament casolanes van
ajustar el duel. En aquests
darrers instants del partit, la
maduresa i el bon ofici de l'e-
quip van permetre mantenir el
control i la victòria finals. El pro-
per partit, complicat, serà con-
tra La Selva. Pau (0), Manuel
(0), Ramon (12), Lluís (0), Dani
(1), Jordi (0), Ivan (7), Joan (9),
Jordi (7), Xavi (12), Sandy (12).

BASQUET CANTAIRES. (58-60)

Guanyen on ningú ho fa

PRÒXIMA JORNADA 
Pavelló Remolins 

Vinallop C Aube-Leis Clas P. Nova 15 h

Xapla C Habana-G Amics  P.Nova 17.10 h

FS Reguers-Nogan’s  Velodr. 18.15 h

CFS Roquetes-Rehau  P. Nova 16.05 h

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

QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

El Corbera, líder, es va veure
sorpès pel Bot. Marc i Fidell van
posar el 2-0 però el Bot, ben
posat, va empatar en dos minuts
(58 i 60), amb gols de Cristian i
Robert. Fidel, de penal, semblava
que sentenciar (86’). El Bot, per
expulsió, jugava amb deu i un
jugador de camp sota els pals.
Però va empatar en temps afe-
git, gol de Tibaria. El Batea, per
la seua part, va tenir moltes difi-
cultats per guanyar al camp d’Els
Muntells. Els locals van posar-se
per davant en dues ocasions
amb els gols d’Abraham i el pichi-
chi Romica. El Batea, disgustat
amb l’arbitratge, va remuntar
amb nou (i amb un jugador de
camp a la porteria). Enric va mar-
car el 2-3. Els Muntells va tenir
opcions d’empatar. El Batea fa un
pas endavant, amb un partit
menys. L’Alcanar va empatar en
el derbi a Godall i el R. Bítem
segueix enganxat, amb opcions. 

Empat del
Bot a Corbera

L'infantil es va desplaçar al
camp del l'Arenys, partit
molt assequible ja que va
guanyar per 0-3 amb par-
cials (14-25, 21-25 i 19-
25). D’altra banda, el cadet
va rebre al Sant Pere i Sant
Pau.  3-1 amb parcials (25-
19, 25-23, 18-25 i 25-20).
El juvenil, es va desplaçar al
camp del Mataró. Partit que
com s'esperava fou molt
fàcil per als de Roquetes
que van vèncer per 0-3 amb
parcials (7-25, 18-25 i 15-

25). El sènior femení va
rebre a l'Hospitalet Negre.
També aquest partit va ser
molt fàcil per a les noies
que van guanyar fàcilment
per 3-0 amb parcials (25-
15, 25-20 i 25-13).
Per últim, el sènior masculí
va rebre al C.V.Mataró.
Aquest partit se'ls va com-
plicar sense caldre, perquè
la gran diferència de nivell
era molt considebrable,
però les baixes que presen-
taven els roquetencs, amb

la falta de concentració d'al-
guns, va fer que un partit
que es prevenia molt fàcil,
fos al final molt ajustat,
guanyant per 3-2 amb par-
cials (15-25, 25-15, 25-9,
23-25 i 15-6).
Aquesta setmana, l'infantil
rep a l'Estructures Olot, el
cadet es desplaça al camp
F.C.Barcelona, el juvenil va
al del Salou i el sènior feme-
ní al de l'Alella.
El masculí va al camp del
Tordera.

VOLEI ROQUETES

El sènior masculí pateix més del compte

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

PM 7B F Vidal-Bar Aloha Velod. 15 h

T CC C Maso-Moet  Velod. 16.05 h

Toscà-Bar Munich  Pista Nova 18.15 h

Matadero-SA Casals   Velod. 17.10 h

RESULTATS

2 jornada, 2a Fase Grup A 

D. Bar Aloha-Matadero 5-3

SA Casals-Toscà 8-4

Bar Munich-T CC C Maso3-5

Moet-PM 7B F Vidal 4-2

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
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L’ENTREVISTA DIANA MAR
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
AGUSTÍ VERICAT, DIRECTOR DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ D'ART RUPESTRE D'ULLDECONA

Aprofitant el conveni de
col·laboració signat entre
Ulldecona i Valltorta-
Gassulla, que sota el nom
VULL busca difondre, prote-
gir, investigar i conèixer de
manera mútua l'Art Rupestre
Llevantí present a tots dos
conjunts, xerrem amb Agustí
Vericat, director del Centre
d'Interpretació d'Art
Rupestre d'Ulldecona. Amb
Vericat parlem de la presen-
tació del projecte, prevista
per demà dissabte, 9 de
març, i de la conferència
“L'Art Rupestre de la
Colúmbia Britànica. Canadà”
a càrrec de Chris Arnett.
Tots dos esdeveniments es
duran a terme a la Sala de
Plens de l'Ajuntament a par-
tir de les 20 hores.
Més Ebre: Què us va moti-
var a tirar endavant aquest
projecte d'Art Rupestre?
Agustí Vericat: El fet que la
UNESCO el declarés
Patrimoni Mundial. I que ni
amb aquestes aconseguís-
sim dur a terme una gestió
conjunta d'aquest patrimoni
cultural. Aquest tipus d'Art
es troba molt dispers, depèn
de moltes Comunitats
Autònomes i això feia molt
difícil establir àmbits de
col·laboració. Però amb el
conveni VULL (Valltorta-
Gassulla-Ulldecona) ho hem
aconseguit. És un projecte
petit, però si funciona es
podria expandir a altres

indrets amb Art Rupestre
Llevantí. Amb aquest conve-

ni hem aconseguit sumar el
conjunt més important de
Catalunya amb el conjunt
més important de la
Comunitat Valenciana.
ME: Qui ha intervingut en
aquesta suma de valors
patrimonials?
AV: L'Associació “Amics de
Valltorta” i l'Ajuntament
d'Ulldecona. Des d'un princi-
pi vam tenir molt clar que
volíem sumar esforços.
Actualment, tots hauríem de
buscar sinergies, perquè tot-
hom sortís guanyant. Entre
Valltorta i Ulldecona hi ha
poc més de 40 km. Podem
dir que es tracta de jaci-
ments que es troben relativa-
ment prop. Unir-nos posarà
de manifest el que dóna de
si el que tenim i el que tenen,
de manera recíproca. El nos-
tre territori, en termes cultu-
rals, i en concret pel que fa a
l'Art Rupestre, no acaba al
riu Sénia.
ME: Qui són l'Associació
“Amics de Valltorta”?
AV: Es tracta d'un grup for-
mat per la societat civil, així
com per diversos alcaldes
de l'àrea d'influència del parc
cultural de Valltorta-Gassulla.
Tant ells com nosaltres
buscàvem eixamplar el punt
de vista sobre el nostre patri-
moni. I el fet que aquestes
cultures, fa més de 8.000
anys no tinguessin les matei-
xes fronteres, que nosaltres
avui dia, ens ha ajudat.

ME: Com eren les cultures
que ens van portar l'Art

Rupestre Llevantí aquí, a
Ulldecona?               
AV: Eren pobles seminòma-
des, que es passaven un
temps aquí i després marxa-
ven a altres llocs, com
Valltorta, seguint els remats.
Aquestes cultures van esta-
blir les relacions amb altres
territoris i VULL busca donar-
li continuïtat. Si tu, o nosal-
tres, separem l'art per terri-
toris, estem perdent informa-
ció i VULL busca justament
el contrari. Amb els seus

coneixements de l'Art
Llevantí i els nostres coneixe-
ments podem fer moltes
coses, com apropar aquest
patrimoni a la societat, des
de la base. Començant pels
més menuts.

ME: Aquest dissabte en la
presentació del conveni
VULL, comptareu amb la
presència de Chris Arnett,
que durà a terme la con-
ferència “L'Art Rupestre de
la Colúmbia Britànica.

Canadà”. Sembla ser que us
feu acompanyar d'un núme-
ro 1 en Art Rupestre, no?
AV: És investigador del
Departament d'Antropologia
de la Universitat de British
Colúmbia. Vancouver. Ha
estudiat l'art rupestre dels
indígenes de Cultura Salish
del sud-oest canadenc
durant més de 25 anys.
Especialment centrant-se en
la relació que encara conser-
ven les poblacions indígenes
respecte al mateix. Els seus

estudis integren diverses dis-
ciplines com l'arqueologia,
l'etnografia, l'etnohistòria i la
cosmovisió. Aquesta visió de
l'Art Rupestre des de la pers-
pectiva de societats contem-
porànies ens apropa a la
comprensió dels mecanis-
mes i les relacions sociocul-
turals i mediambientals que
conformen el complex Món
de l'evolució del pensamen-
tumà, aportant llum sobre
algunes ombres del passat.

«Aquestes cultures seminòmades van
establir relacions amb altres territoris i

VULL busca donar-li continuïtat»
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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 
• Xipirons
• Ceba
• Favetes baby
• Lloré
• Romer
• Rom
• All
• Sal
• Oli d`oliva

PREPARACIÓ:

En una cassola ambo li, sofregim la ceba, l`all,
i posem el lloré i romer, un cop sofregit, afegim
els xipirons i  després les faves. Posem Rom i dei-
xem reduïr Salem al gust. I bon profit

«Primentons i Tomates»
Avui: Xipirons amb faves   

BRASERIA BAR MANÚ - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Barreda - Sorli C.B   

Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Xavier Ferre - Lluis Ferre 

Passeig Canal, 7. (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe ,              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada el cel estarà entre mig i molt ennuvolat a la meitat nord del país i al
prelitoral sud, fins i tot cobert al Pirineu i Prepirineu occidental, mentre que a la
resta estarà poc ennuvolat. Al matí i fins a mitja tarda quedarà serè o poc ennuvo-
lat. A partir de llavors arribaran núvols que deixaran el cel entre molt ennuvolat i
cobert en general, amb núvols més compactes al terç oest.
Precipitacions
De matinada s'esperen algunes precipitacions al Pirineu i Prepirineu. Al centre del
dia és probable algun ruixat aïllat a l'extrem nord-est. A partir del vespre arribaran
noves precipitacions pel terç oest del país, si bé es concentraran al Pirineu i
Prepirineu. Seran d'intensitat feble, tot i que al migdia al nord-est i a partir del ves-
pre al massís del Port no es descarta que siguin moderades i vagin acompanya-
des de tempesta. La cota de neu rondarà els 1900 metres. Acumularan quantitats
de precipitació minses en general i poc abundants al vessant sud del Pirineu i
Prepirineu occidental.
Temperatures
Temperatures mínimes similars; oscil·laran entre 2 i 7 ºC al Pirineu i Prepirineu,
entre 5 i 10 ºC a la depressió Central i al prelitoral nord, entre 7 i 12 ºC a la resta
del prelitoral i entre 11 i 15 ºC al litoral. Pel que fa a les màximes seran similars
al litoral i prelitoral i semblants o lleugerament més baixes a la resta de l'interior i
rondaran entre 17 i 22 ºC al litoral i prelitoral central i sud i entre 15 i 20 ºC a la
resta.
Visibilitat
Entre bona i excel·lent, tret del Pirineu i Prepirineu occidental on de matinada i al
vespre serà dolenta a les zones elevades per boires. A més, també hi haurà algu-
nes boires a les planes i fondalades del Prepirineu i de l'interior del quadrant nord-
est.
Vent
De matinada el vent al litoral nord bufarà de component sud entre fluix i moderat
a fluix i de direcció variable, mentre que a la resta del país s'imposarà el compo-
nent oest entre fluix i moderat, amb cops forts a la meitat sud. Al centre del dia el
vent bufarà entre fluix i moderat amb cops forts de component oest a l'interior i
de component sud al litoral. Al final del dia s'afeblirà i quedarà fluix i de direcció
variable en general, per bé que continuarà bufant el component sud fluix amb cops
moderats al litoral nord.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Ara hauràs de posar tota la teva obstinació en el
teu treball de rutina i treure tots els assumptes pen-
dents que se't han acumulat . Allunya't de xafarde-
ries que puguin afectar-te. Cuida la teva salut.  

Taure
20/4 al 19/5

Si ets lliure , ara tindràs moltes oportunitats d'iniciar
una relació. Però si estàs sostenint  diverses relacions
alhora , ara podries tenir problemes. No t'omplis de
molts projectes i millor tria el qual més et convingui.  

Bessons
20/5 al 21/6

Tindràs molta sort si et dediques a coses  relacionades
amb  l'ensenyament, la pedagogia o la ciència,
Augmentarà el teu gust per realitzar investigacions o per
a descobrir  coses amagades. Obtindràs un petit guany.

Cranc
22/6 al 21/7

Contaràs amb molta capacitat per realitzar treballs
que requereixin de precisió i a més, tindràs sort en
tot el que tingui a veure amb  el comerç. Procura no
aïllar-te, tots necessitem de l'afecte de la gent.

Lleó
22/7 al 22/8

Des d'avui augmentaran més els ingressos , i enca-
ra que serà una petita quantitat , et servirà de molt .
Hauràs d'actuar amb calma , sense nerviosisme i
sobretot , sense tractar de pressionar  els altres.

Verge
23/8 al 21/9

Ningú nega que ets puntual , ple de zel en el treball i
aquestes són molt bones qualitats , el problema és
que de vegades , et tornes maníac del detall  i costi el
que costi, vols una perfecció que no existeix, evita-ho

Balança
22/9 al 22/10

Hauràs de fer un esforç per a dur les teves idees a
un terreny pràctic , en cas contrari  no serviran de
res. Procura  investigar a fons les coses  i no les vegis
només per damunt . Vigila els problemes nerviosos.

Escorpí
22/10 al 21/11

Ara com ara et convé tenir amics i serà molt
millor si es dediquen al mateix que tu, perquè et
donaran consells o informació  que seran  molt
valuoses , per al que estàs fent ara , aprofita'l

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que pensis que no estàs creixent en l'aspec-
te laboral , a pesar dels teus grans esforços .L'única
cosa que has de fer és tenir paciència , molt aviat
tindràs la recompensa per tot el que t'has esforçat.

Capricorn
21/12 al 19/01

Ara estaràs més pràctic i realitzador tant en els teus
negocis com en la teva forma de pensar. Aquest serà
el moment de treure a relluir tots el teus coneixements,
pots estar segur que impressionaràs a la gent.

Aquari
20/1 al 18/2

Ara més que mai, hauràs de prestar-li una major aten-
ció a la teva salut, perquè  poden sorgir molts petits
mals deguts a l'estrès. Podràs arreglar molts assump-
tes de diners i contaràs amb suports importants.

Peixos
19/2 al 20/3

Tindràs dos disjuntives en els teves relacions de pare-
lla, o tractes de comunicar-te obertament i procures fer
tot per a millorar la teva relació , o simplement permets
que la situació negativa creixi i es torni intolerable.

MATÍ

SOL

TARDA

COBERT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 10°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

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

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

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

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

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

La Ràpita.
C/ Gorria. 

Local comercial i ofici-
nes amb soterrani i
altell. En lloguer al
millor carrer de la
població.
610203144

diarimés
ebre
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Deltebre vol ser, per unes
hores, un espai de cruïlla
per parlar, reflexionar i
construir reptes de futur
en el món de la creació i la
cultura. La jornada, té
com a objectius: posar de
manifest el potencial en
els àmbits de la creació i
la producció cultural a les
Terres de l'Ebre per contri-
buir positivament al desen-

volupament del territori i a
enriquir la seva imatge i

atractivitat. Conèixer pro-
postes innovadores al
territori i la seva repercus-
sió, així com experiències
personals en el camp de la
creativitat i la cultura vis-
cudes des de fora del
territori i establir unes con-
clusions en relació als
recursos, l'oferta i el con-
sum cultural i les perspec-
tives de futur. 

El regidor de Cultura, Joan
Alginet, feia una crida a la

participació perquè a la
jornada “es plantejaran
vies de futur, alternatives,
propostes i reflexions per
tal que la cultura de les
terres de l'Ebre sigue una
cultura amb projecció,
ambició, amb capacitat de
mirar al futur amb optimis-

me”. Exportem Cultura
inclourà dues taules d'ex-
periència: Indústria
Cultural, Viure de la cultura
a les nostres terres i
Exportem Cultura, La cul-
tura viscuda des de fora
així com una exposició
col.lectiva de diferents

artistes. La jornada
Exportem Cultura tindrà
lloc el dissabte 23 de
març a l'Espai de Creació
Enclave i la inscripció,
totalment gratuïta, es pot
realitzar a la web de
l'Ajuntament de Deltebre
(www.deltebre.cat).

Deltebre organitza la jornada   
“Exportem Cultura”

L'Àrea de Cultura de
Deltebre prepara la
primera edició de la
jornada “Exportem
Cultura” un espai de
reflexió i debat de la
cultura a nivell de terri-
tori. Les Terres de
l'Ebre compten amb un
notable potencial en
els àmbits de la crea-
ció i la producció cultu-
ral com la música, les
lletres i les arts de l'es-
pectacle, les arts
visuals i les artesanies. 

Un espai de reflexió i debat de la cultura a nivell de territori

«AMB EL BON SENTIT DE LA PARALULA». DM

CULTURA

REDACCIÓ

«Es plantejaran vies de futur per tal
que la cultura de les terres de l'Ebre

siguI una cultura amb projecció»

             


