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El Parlament ha dema-
nat a l'empresa Ercros
que retiri l'expedient de
regulació d'ocupació
que afecta la planta de
Flix. Així ho recull una
declaració institucional
signada pels portaveus
de tots els grups i que
es va llegir ahir dijous al
ple. El text també dema-
na a Ercros que accepti
la mediació de la
Generalitat en les nego-
ciacions sobre el futur
de la planta, que es
comprometi a mantenir-
hi la producció de clor i
que ajorni l'ERO fins
que, amb la Generalitat i
l'ajuntament, hagi ava-
luat totes les alternati-
ves.

P3

Acord unànim al Parlament

El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha condicionat l'aplicació del Pla Estratègic de les
Terres de l'Ebre a la disponibilitat de recursos per part de la Generalitat "per funcionar com un país".
El procés d'elaboració del document, que ha de definir els eixos i prioritats per desenvolupar econò-
micament el territori, ha arribat a la seva segona fase amb la constitució del plenari d'agents institu-
cionals, econòmics i socials que, a través de diversos grups de treballs, l'han de definir al llarg d'a-
quest 2013.  P4

En marxa el Pla Estratègic de l'Ebre

Terres de l’Ebre. La Generalitat actualitzarà
l'estudi per reforçar les cases de la Galera que
amenacen amb ensorrar-se.

P4

Esports. La Rapitenca, a cinc punts de la
quarta plaça, rebrà diumenge a les 12 h, a la
Devesa, el Gavà. Una nova prova per a seguir
amb opcions. P10

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar fracciona el pagament de l'IBI als
ciutadans que ho desitgin. 
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seus necessàriament.
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OOPPIINNIIÓÓ

La junta de portaveus del Parlament s'ha
posat d'acord en aprovar una proposta de
resolució per demanar a ERCROS la retirada
de l'ERO d'aquesta empresa. Aquesta és
una més de les iniciatives parlamentàries
que s'han produït des que es va conèixer la
intenció de l'empresa de tirar endavant un
expedient de regulació que afecta a 156
persones de la factoria flixanca a banda
d'un cententar més de treballadors de les
empreses auxiliars. Una situació que ha fet
aixecar tot un territori en defensa de la con-
tinuïtat de l'activitat per l'afectació sobre

més de 200 famílies i pel greuge que com-
porta aquesta decisió per l'economia de la
comarca i el territori.  
La lluita continua i sembla ser que en bona
marxa. 
El comitè d'empresa d'Ercros aseguraba
divendres passat el manteniment de la plan-
ta, tot i que amb un nivell de producció de
clor menor que l'actual, cosa que suposaria
una reducció de la plantilla però no el tanca-
ment. 
Tot i així no és suficiente perquè moltes per-
sones marxarien igualment al carrer.

Editorial

Units per una causa
TV3 i les Terres de l’Ebre

Opinió

Estimat amic, t’escric aquestes línees amb
tota l’emoció i sentiment que embarga el meu
cor. He tardat dies en escriure-la perquè em
salten les llàgrimes al pensar que amb la teua
marxa perdo molt més que a un amic. Però
estic segur que la teua estimada ciutat, per
la qual tan has fet et recompensarà com et
mereixes.
El primer cop que et vaig conèixer tenia 13
anys. Aquella tarda vas marcar un gol que em
va aficionar al futbol, un gol espectacular que
sol li he tornat a veure marcar a Marcelino
amb la selecció espanyola. Si en aquella
època hagués existit televisió, aquell gol
hagués donat la volta al món. Per sort, tinc
el llibre que commemora la història del C.D
Tortosa, escrit per l’amic Enrique Viñas, al
que tampoc mai oblidaré i amb qui també,
colze a colze, vam lluitar per aquest club que
ell tan estimava. Gràcies a aquest llibre, puc
rememorar aquells partits que el Tortosa,
amb Josep Otero, venia a jugar a la capital,

on jo vivia i treballa-
va, i així puc recor-
dar-los.
Josep Otero, has
exercit com ningú el
paper d’entrenador i
el d’educador. Mitja
ciutat ha rebut bons
consells teus, has
sigut un segon pare
per a molts xavals i
has ajudat a qui t’ho
ha demanat. Però
també has sigut un
gran cap de família. Has aconseguit el més
gran que pot aconseguir una persona: formar
una família modèlica que s’estima.
Sabent que estàs al Cel, t’envio des d’aquí la
major de les abraçades.

José Solé Mora; Soci nº 65 del C.D Tortosa.

Carta pòstuma a Josep Otero i Gendre

Opinió

Vivim una situació que ens porta a la frustració i
a la ràbia. Ens trobem davant d'alguns polítics
que, presumptament, han estafat i “robat” diner
públic, ens trobem amb partits polítics amb
dobles comptabilitats, amb especulacions i
suborns, amb membres de la casa reial que
també estan embolicats en assumptes de
corrupció. Fins quan pensem tolerar aquesta
situació? És a les mans del poble canviar radical-
ment aquest sistema cremat pels corruptes.
Hem de demanar la dimissió del president del
Govern, conjuntament amb tota la cúpula del PP;
hem de demanar explicacions a la casa reial, als
alcaldes d'ajuntaments que estan involucrats en
temes de corrupció; hem de pressionar els par-
tits polítics perquè responguin davant d'aquesta
humiliació al poble i comencin a fer neteja inter-
na. Mentrestant, fan retallades a la sanitat, priva-
titzen drets d'ensenyament dels nostres fills,
augmenten les taxes judicials perquè la classe
baixa i mitjana no hi puguin accedir. Mentrestant,
ens escuren les butxaques, ens roben per altres
costats. Ens roben la dignitat d'un poble, ens
roben la llibertat d'expressió, ens roben el dret a
decidir, ens roben la nostra cultura i la nostra
llengua. Necessitem governants que responguin
a les necessitats del poble, no a les necessitats
de la seva cartera. Volem un país lliure per deci-
dir sobre totes les qüestions que afecten la nos-
tra vida quotidiana i volem un país per tenir una
llei que prohibeixi a tots aquells que estan o han

estat imputats per
algun cas de
corrupció política
tenir càrrecs de
confiança o
càrrecs polítics o
càrrecs directius
d'empreses públi-
ques. 
Com a mare de
dos fills, els ensen-
yo la importància
que té no malgas-
tar diners i saber
prioritzar amb allò que realment necessitem. És
una vergonya el que està passant! Hi ha nens
que no es poden posar menjar a la boca i, men-
trestant, aquells que estan per sobre cobren als
seus pares taxes i impostos exagerats i impos-
sibles d'assumir i, a més, presumeixen que no
tenen prou per passar el mes amb el dineral que
cobren. Vergonya, en dic jo, de tot això. Ells han
de cobrar perquè els puguem exigir i reclamar,
però si a sobre que cobren una nòmina han de
cobrar comissions il·legals i han de robar diner
públic, crec que ja se'n podrien anar o ens
podrien deixar marxar per fer del nostre país un
exemple de democràcia, transparència i de lleial-
tat al seu poble.
Visca Catalunya.

Irene Negre Estorach

Es una vergonya!

Opinió

“L'alegria a casa dels
pobres dura poc”.  Una
frase feta que molt bé es
pot aplicar a les Terres de
l'Ebre amb referència al des-
plegament dels diferents
serveis territorials que des
del Govern català s'han anat
implementant en el temps
més enllà dels límits estric-
tament provincials. Així pen-
sem a l'Ebre sobre aquells
fets que, en qualsevol altra
part del nostre país
(Catalunya, per si algú dubta
on viu) ningú s'atreviria a
qüestionar i en canvi aquí,
com que no som província,
els qui governen no tenen
cap impediment per retirar
aquells serveis que en qual-
sevol de les capitals de les
4 províncies no s'atrevirien
a tocar.

Em refereixo, en aquest
cas al tancament de  la dele-
gació de TV3 a les Terres de
l'Ebre, i més en concret a
Roquetes ciutat de la qual
en sóc alcalde, raó de més
per rebel·lar-me contra un
altra injustícia, a les nostres
terres i als professionals
que durant molts anys han
desenvolupat el seu treball
de forma honesta, amb gran
professionalitat, amb identi-
tat ebrenca i, més d'un cop,
de manera  altruista. Però
també un cop molt dur per a
l'economia d'uns professio-
nals que van invertir els
seus diners per un projecte
de TV nacional des del seu
àmbit local, mitjançant la
productora Satèl·litis SLU
dirigida per Robert Guinart, i
que ara han estat traïts amb
la revocació del Govern
d'una concessió guanyada
en concurs públic.
La pèrdua d'aquesta delega-
ció, tres anys després de la
inauguració a Roquetes ens
retorna al passat, a l'estruc-
tura centralista, i és igual
que aquesta sigui nacional,
provincial o territorial.
Allunya els professionals de
la noticia trencant el model
de proximitat de manera
que repercutirà en la qualitat
i l'oferta dels serveis infor-
matius que, fins ara, oferia
TV3 amb cobertura de tot el
territori i  informació de pro-
ximitat. Si permetem el des-
mantellament de la TVC ara,
potser no serem a temps de
recuperar-la. Perdrem llocs
de treball, però també es
perdrà amb llengua, cultura,
identitat, indústria audiovi-
sual i cultural i la possibilitat
d'avançar cap al nostre
coneixement i alliberament
com a país.

Sempre he cregut en el
model descentralitzat i de
servei de la Corporació
Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) i sóc
conscient que els mitjans de
comunicació públics són
indispensables per mantenir
un imaginari col·lectiu de
país, la seva cohesió social,
la divulgació i defensa de la
llengua catalana,  així com
per a la creació d'un Estat
propi. Un sistema comunica-
tiu català únic en el món per
la seva riquesa, diversitat i
pluralitat i que hem de
defensar amb totes les nos-
tres forces.

És una mesura que, si
no l'aturem, incrementarà el
desmantellament  de la tele-
visió pública de Catalunya,
una de les estructures fona-
mentals i que més necessi-
tem, amb tota la seva rique-
sa i diversitat territorial, per
aconseguir que Catalunya
esdevingui  un nou estat
d'Europa. No cal dir que
aquesta mesura faria feliç el
PP (també soci de CiU a la
CCMA). Però és que per a
les Terres de l'Ebre, una
vegada més, aquesta mesu-
ra suposaria (vull pensar
que ho podrem aturar)
menys poder polític respec-
te el centralisme provincial,
i la pèrdua de projecció i
referència de la identitat
ebrenca al mitjà de difusió
més important que hi ha a
Catalunya.  TV3 “la nostra”,
ja no ho serà tant si es
tanca la delegació a les
Terres de l'Ebre que avui,
encara, hi ha a Roquetes.

Paco Gas
Alcalde de Roquetes
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona) 

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

ANUNCI
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 28/02/2013, va aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU d'Alcanar, per a la delimitació d'un sector subjecte al Pla
de Millora Urbana Hoteler Montsià-Mar, en els termes que consten en l'expedient, juntament amb l'informe de sostenibilitat ambiental.

D'acord amb l'art. 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, se suspèn l'atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, en les parcel·les afectades per aquesta modificació, ja que les noves determinacions comporten la modificació del règim urbanístic. Per resol-
dre qualsevol dubte sobre l'abast d'aquesta suspensió de llicències, la documentació resta a disposició dels interessats als Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament, en hora-
ri d'oficina. El termini de suspensió és d'un any,  i com a màxim s'ampliarà a 2 anys, d'acord amb l'article 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

Se sotmet aquest acord a informació pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en
un dels diaris de major circulació de la província durant el termini de 45 dies, a comptar des de la data de l'última publicació es butlletins oficials, amb exposició al Tauler d'Edictes
de l'Ajuntament, a fi que les persones interessades pubuin examinar i presentar-hi les al·legacions que considerin escaients.

Alcanar, 5 de març de 2013 L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

La declaració ha estat
aprovada per assentiment
de tots els grups i en ella
es retreu a Ercros que fins
ara no hagi invertit en el
canvi de sistema d'obten-
ció del clor en la planta de
Flix, per passar del d'e-
lectròlisi amb mercuri a un
altre de membranes, tal
com ha fet en altres plan-
tes del grup. 
Això ha obligat a la planta a
reduir la producció, de les
200.000 tones de clor a
l'any a les 90.000 actuals,
a més d'haver de suspen-
dre l'activitat en 2018 per
incomplir la normativa euro-
pea mediambiental. 
En l'àmbit laboral, afegeix
la declaració del
Parlament, Ercros "no
només no inverteix i deixa
morir l'activitat", sinó que
en reduir la producció, ha

"acumulat acomiadaments"
des de l'any 1992, fins al
punt que la planta ha pas-
sat de 709 treballadors als
207 actuals. 
El Parlament li recorda a
Ercros les quantioses aju-
des públiques que ha rebut
en els últims anys, i que les

700.000 tones de residus
altament contaminants que
ha amuntegat al costat de
l'embassament de Flix
estan obligant a desconta-
minar la zona amb "fons
públics" amb un cost no
inferior a 165 milions d'eu-
ros. 

La càmera catalana adver-
teix, en aquest sentit, que
si Ercros tanca les seves
instal·lacions, haurà de
"afrontar els treballs de res-
titució i descontaminació,
tal com estableix la llei" i
que això "li pot comportar
uns costos elevadíssims".

Per tot això, el Parlament
insta al Govern a demanar
a Ercros que "retiri l’ERO
presentat a Madrid", que
accepti la mediació de l'e-
xecutiu català i que es
comprometi a mantenir la
producció de clor en la
planta de la localitat de la

Ribera d’Ebre. 
Exigeix, així mateix a
Ercros, que presenti un pla
de restitució i descontami-
nació dels seus terrenys, i
que implanti "nous proces-
sos industrials que perme-
tin una reconversió gradual
de l'activitat del polígon".

Suport unànim del Parlament als
afectats per l’ERO d’ERCROS

El Parlament català ha
aprovat aquesta setma-
na una declaració en la
qual rebutja l’ERO pre-
sentat per l'empresa
química Ercros a Flix ,
en considerar-ho un
"tancament encobert", i
demana substituir el sis-
tema d'obtenció de clor
per un altre menys con-
taminant i més produc-
tiu.

En una declaració institucional signada per tots els grups, demanen que es retiri l’expedient de regulació d’ocupació

També la proposta insta a acceptar la mediació del Govern de la Generalitat

REDACCIÓ

cedida

ACTUALITAT
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En el decurs de l'acte, el
conseller ha demanat "que
la implicació de la societat
civil i econòmica, no sigui
sols en la redacció del Pla,
sinó que sigui també en la
governança". Per ell,
aquest és un projecte que
"respon a una necessitat
en uns moments molt difí-
cils" i cal la implicació del
territori perquè aquest Pla

"no acabi en una prestatge-
ria". Puig ha volgut deixar
clar "el compromís del
Govern de la Generalitat"
però les prioritats que en
el Pla es defineixen "han de
ser compartides". 
Necessitem  més que mai
la coordinació de l'esperit
emprenedor de la gent d'a-
questes terres", ha reblat
el conseller  que també ha
emplaçat als assistents a
"readaptar-nos i repensar
moltes coses" davant la
situació de crisi.
Finalment Puig ha posat
èmfasi, una vegada més,
en la necessitat de "tenir
més sobirania per tal de
poder donar una major res-
posta als problemes que
té un país normal, sense
ser un país normal".
El conseller ha estat acom-
panyat del rector de la
Universitat, Francesc
Xavier Grau, del delegat a

les Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès i del director del
Pla, Juan Antonio Duro.
Aquest darrer ha explicat
que la redacció del Pla es
farà amb tres grans grups:

un que tractarà sobre el
model i el territori, un
segon sobre l'empresa i un
tercer sobre la gover-
nança. Cada un d'aquests
grups tindran diferents

subgrups que estaran ubi-
cats en diferents llocs del
territori. Es preveu que
abans d'estiu es puguin
conèixer ja alguns dels
passos de la feina a fer.

El conseller d'Empresa
i Ocupació, Felip Puig,
ha assistit aquest
dilluns a l'acte de
constitució del Plenari
que ha de treballar en
la redacció del Pla
Estratègic de les
Terres de l'Ebre, junta-
ment amb la
Universitat Rovira i
Virgili, institució enca-
rregada d'elaborar-lo.

Cedida

ACN. El Departament de
Territori i Sostenibilitat
actualitzarà l'estudi que va
elaborar fa tretze anys per
reforçar les cases del
nucli urbà de la Galera
(Montsià) pròximes al

barranc que presenten
perill d'ensorrament, des-
prés de l'ensorrament par-
cial de tres immobles la
setmana passada arran de
les pluges. Aquest ha de
ser el primer pas per

dotar els més de 40 edifi-
cis afectats d'una solució
definitiva i garantir-ne la
seguretat. 
Així ho ha constatat l'al-
calde de la Galera, Roc
Muñoz, després de la

reunió mantinguda amb
el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila.
Tot i la bona predisposi-
ció del Govern, Muñoz ha
reconegut que, de
moment, no hi ha cap
compromís clar per
finançar l'actuació.
Recordar que els habi-
tants dels immobles
afectats, que ja temien
aquesta possibilitat, por-
taven un temps vivint a la
part davantera de la
casa, contrària al

barranc. Muñoz ja havia
denunciat temps enrere
el perill que corrien les
cases i que calia un talús
de contenció, tem ara
per un "efecte dominó". 
Hi ha més d'una vintena
de cases afectades pel
mal estat dels marges
del barranc que travessa
el municipi, agreujat
sobretot pels forts
aiguats de la tardor de
l'any 2000, que van pro-
vocar una gran barranca-
da.

S’actualitzarà l’estudi per reforçar les
cases del nucli urbà de la Galera

Després de l’ensorrament parcial de 
tres immobles, la setmana passada

Els treballadors de Saica
Pack-Dapsa a Amposta es
van sumar aquest diumen-
ge a la manifestació de
Tortosa per fer notar el
seu malestar davant les
noves mesures que pre-
veu aplicar l'empresa.
Com ha explicat el presi-
dent del comitè, Antoni
Gallego, la companyia
proposa una congelació
dels sous durant cinc
anys, la flexibilització dels
horaris depenent de la
producció, o l'augment de
quatre jornades laborals a
l'any. Les negociacions fa
quatre mesos que s'allar-
guen. Gallego ha assegu-
rat que els treballadors
s'avindran a seguir par-
lant amb Dapsa si accep-
ten un augment anual dels
salaris igual a l'IPC. 

Malestar
laboral a 

Saica-Pack

"La situació és dolenta,
són les pitjors xifres de
cotització dels darrers
tres anys". Així de contun-
dent s'ha mostrat el
catedràtic del
Departament d'Economia
i director de la Càtedra
d'Economia Local i
Regional de la Universitat
Rovira i Virgili (URV), Juan
Antonio Duro, en la pre-
sentació de les dades de
l'últim trimestre de 2012,
a les Terres de l'Ebre. La
caiguda del nombre d'afi-
liats a la Seguretat Social
ha caigut un 7% respecte
el mateix període de
2011, amb pics de més
del 10% en sectors com
la indústria.

Dades negatives
al territori

Felip Puig demana implicació 
de l’Ebre en la redacció del Pla Estratègic

El projecte segons el conseller «respon a una necessitat  en moments molt difícils»

ACTUALITAT
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Les obres de la residència
de L’Onada a Tortosa van a
molt bon ritme. Així ho van
poder constatar aquesta
setmana l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel,   i els
veïns de la zona on l’edifici
està instal.lat.  El motiu que
la primera visita de l’edifici
fou dels veïns de la zona va
voler ser una mostra de
gentilesa per les molèsties
que  les obres han pogut
ocasionar en els darrers
mesos. 
L'Onada, organització
Ebrenca fundada a l'any
1995 i especialitzada en
serveis dirigits a la tercera
edat, espera convertir-se
al moment de l’obertura
de la residència a Tortosa,
en el punt de referència en
els serveis d'atenció a la

gent gran de les Terres de
L'Ebre. S’ha de recordar
que L’Onada disposa ja de
molts centres oberts al
territori, i molts d’ells
donen assistència a  avis i
avies de Tortosa, que d’a-
questa manera, podran
seguir gaudint dels serveis
de L’Onada però més prop
de casa. Es preveu que ja
estigui oberta abans de
l’estiu.
Un dels principals objec-
tius que té L'Onada
Serveis amb aquest pro-
jecte és ampliar l'espectre
d'atenció a la gent gran,
sortint de l'esquema tradi-
cional d'atenció en etapes
d'alta dependència. És per
això que posarà a disposi-
ció dels seus usuaris, una
àmplia plataforma de ser-
veis durant tot el trajecte
que significa la vellesa,
començant des de la jubi-
lació i fins arribar a l'etapa
de més dependència. 
Com a punt diferenciador

d'aquest projecte envers
d’altres, trobem tres nous
serveis: Habitatges tute-
lats, centre socio-sanitari,
i centre de dia especialitat
en malalties degenerati-

ves. 
Amb aquests tres nous
serveis L'Onada tanca el
cercle de serveis d'aten-
ció a la dependència.
També molt important a

destacar és que en
aquests moments d’ac-
centuada dificultat econò-
mica, l’obertura d’aquest
centre crearà nous llocs
de treball.

Obres a bon ritme.

Visita a les instal.lacions de L’Onada Tortosa, d’aquesta setmana. 

MÉS EBRE

Es tracta d'una obra que
permetrà reduir l'acumula-
ció d'aigua al barranc, en
cas de pluges intenses,
gràcies a l'ampliació de la
canalització per sota de
les vies, que evitarà l'efec-
te coll d'ampolla actual. En
el marc del mateix projec-
te es connectarà i s'urba-

nitzarà l'avinguda Canigó
en el seu encreuament
amb el barranc de la Llet,
per tal de donar continuïtat
a aquest carrer, actual-
ment tallat en aquest punt.
El barranc de la Llet, al seu
pas per sota de les vies
del tren, té actualment una
capacitat de desguàs de

9,65 m3/seg, unes mides
del tot insuficients per al
pas del cabal de conca
que desemboca en aquest
punt quan hi ha fortes plu-
ges. Una vegada finalitza-
des les obres actuals,
aquesta capacitat aug-
mentarà fins als 25
m3/seg.  L'alcalde, Ferran

Bel,  ha explicat que, a
més d'ampliar la capacitat
de desguàs del barranc i
de donar continuïtat a l'a-
vinguda Canigó, aquest
projecte dóna compliment
al requisit que va establir

l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) en el seu
moment per desencallar la
construcció de la residèn-
cia de gent gran, L’Onada,
que s'està construint just
al costat.  

L’Ajuntament inicia les obres
d’ampliació del barranc de la Llet per

millorar la capacitat de desguàs
Permetrà reduir l’acumulació d’aigua al barranc

Finalment, la draga ha
començat a extreure de
forma visible llots tòxics
acumulats al fons del
pantà de Flix aquest
dimarts. Arrenquen així
definitivament les espera-
des i polèmiques obres de
descontaminació de l'em-
bassament, que acumula
més de 700.000 tones de
metalls pesants, elements
radioactius i organoclo-
rats. La notícia, però, con-
tinua generant controvèr-
sia i preocupació en
alguns municipis riu avall
perquè, recorden, encara
no tenen garantit abasta-
ments alternatius en cas
d'accident durant l'extrac-
ció. És el cas de
l'Ajuntament de Miravet,
que presentarà un conten-
ciós administratiu.

Treballs de
descontaminació

Les Joventuts d'Esquerra
Republicana de Catalunya,
les JERC, han celebrat el
seu Congrés de constitu-
ció a les Terres de l'Ebre
on han escollit Àlex de la
Guia com a nou Portaveu
del jovent independentista
al territori. En el marc del
Congrés també s'ha pre-
sentat un pla d'actuació
que marcarà l'activitat de
l'organització durant els
propers anys al territori.
Després de cinc anys
sense una presència orga-
nitzada a les Terres de
l'Ebre les JERC enceten
una nova etapa que vindrà
marcada per un treball de
defensa del territori, de
denúncia de les desigual-
tats que pateixen els
joves ebrencs.

Es constitueixen
les JERC al

territori

Les obres de L’Onada de Tortosa, a bon ritme
Aquesta setmana els veïns de la zona han pogut visitar les instal.lacions

ACTUALITAT

REDACCIO
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L'objectiu del consistori
és donar facilitats als
caleros en el pagament
d'aquest impost. Per
tant, aquest mes de
març està previst que
s'obri el període per
poder adherir-se  a
aquesta mesura, que
durarà fins al mes de juny
aproximadament. Una
mesura que permetrà
pagar l'IBI en cinc men-
sualitats de juliol a

novembre. 
Cal tenir en compte que
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar obre el període
pagament habitual de
l'IBI de l'1 d'agost al 30
de novembre.
“D'aquesta manera ofe-
rim al ciutadà un servei
més, més facilitats que
és del que es tracta. Pel
que fa a l'Ajuntament en
l'únic que ens afectarà és
que en comptes de tenir
l'ingrés de l'IBI a l'agost
el tindrem al novembre”,
subratlla Andreu Martí,
alcalde de l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar.
Per tal de poder accedir
a aquest pagament frac-
cionat cal dirigir-se a
recaptació del consistori
calero i omplir una
sol·licitud amb les dades
personals i de l'immoble.
Llavors al mateix
moment des de recapta-

ció es calcularà l'import
de l'IBI a pagar i els frac-
cionaments mensuals.
Cal tenir en compte que
per tal d'adherir-se  a
aquesta mesura cal

domiciliar el càrrec  i no
tenir deutes pendents a
l'Ajuntament. 
A més, en cas que algun
rebut del fraccionament
es retorni, quedarà

anul·lat aquest tipus de
pagament i,  per tant, el
ciutadà l'haurà de pagar
en un únic pagament en
el període establert d'a-
gost a novembre.

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar
conscient  del context
econòmic actual ha
decidit fraccionar el
cobrament de l'IBI
(l'Impost sobre Béns i
Immobles) als ciuta-
dans. 

REDACCIÓ

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar ha decidit fraccionar el cobrament de l’IBI.

Cedida

Aquestes obres i adequa-
cions permetran aug-
mentar el número de des-
patxos i sales de forma-
ció del Viver d'Empreses.

En aquest sentit,
es realitzaran 6 despat-
xos addicionals i modula-
bles, 1 sala polivalent per

a realitzar formació, 1
sala de coworking i 1
sala de reunions per als
viveristes. 
Aquesta actuació, a part
de facilitar el dia a dia
dels actuals empresaris
instal·lats, també donarà
majors oportunitats als

emprenedors de la
comarca que volen ubi-
car-se al viver d'empre-
ses. Per al president
del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler,
l'ampliació del Viver
d'Empreses és “una
aposta decidida de l'ens

comarcal per tal de
fomentar l'activitat
econòmica de la comar-
ca, generar riquesa al
territori, donar resposta
a les necessitats dels

joves emprenedors i ade-
quar les vigents
instal·lacions per tal d'im-
pulsar noves oportunitats
de treball”. 

El Viver d’Empreses 
Baix Ebre Innova comença les obres

d’ampliació i millora
Amb l’objectiu de donar més oportunitats als emprenedors de la comarca

El Grup Municipal del
PSC a l'Ajuntament de
Tortosa ha denunciat que
el nou contracte de nete-
ja dels edificis municipals
perjudicarà el servei i
suposarà nous acomia-
daments o reducció de
les jornades laborals.
Segons el regidor socia-
lista, Enric Roig, la nova
proposta de contracte de
l'equip de govern de CiU
redueix el total d'hores
de personal en 304 res-
pecte el 2012, quedant
en 621,25 hores a la set-
mana per fer front a la
neteja de 33 edificis
municipals. A més, han
recordat que ja durant
l'any 2010 es van produir
retallades de plantilla i en
horaris de neteja.

El servei de
neteja de Tortosa

Dani Andreu, Alcalde de
l'Aldea, ha explicat que
«En aquests moments
moltes persones inte-
ressades en fets locals,
alguna iniciativa jove i el
mateix tarannà del
govern d'escoltar i
rebre suggerències i
ajuts ens porta a propo-
sar aquesta modificació
de substituir l'horari de
les 13,30 a les 20,30
del vespre, ja que la
majoria ens diu que
entre les 8 i les 9 del
vespre és l'hora que els
sembla més adient per
dur a terme les ses-
sions». S’intenta solu-
cionar així la  manca
d’assistència.

El plenari de
l’Aldea canvia

d’horari

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar fracciona 
el pagament de l’IBI als ciutadans

El pagament es farà en cinc mensualitats de juliol a novembre

ACTUALITAT
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Amb aquesta adquisició,
l'Ajuntament d'Ascó fa el
primer pas per tal de con-
solidar les restes, molt
degradades, i estudiarà
totes les possibilitats d'in-
tervenció tant al castell
com al seu entorn, seguint
les indicacions dels espe-
cialistes en recuperació i
preservació patrimonial.
La propietat de les restes
del castell d'Ascó estava
dividida en tres parcel·les,
de diferent titularitat. El

passat mes d'agost, el
consistori va adquirir les
dues primeres, propietat
d'un únic titular, que
sumen 19.958 metres
quadrats de superfície,
per un preu total de
117.469,69 euros, d'a-
cord amb la valoració duta
a terme pels serveis tèc-
nics municipals i amb l'in-
forme favorable del depar-
tament de Governació i
Administracions Públiques. 
El mateix procediment es
va fer servir per adquirir,
aquest passat dimecres,
la tercera parcel·la, pro-
pietat de dues particulars i
de 7.890 metres qua-
drats, per un preu total de
36.927,10 euros.
“Hem fet realitat una vella
aspiració del poble
d'Ascó, i a partir d'ara,
per fi, podrem treballar
per a consolidar les res-
tes”, ha manifestat l'alcal-
de d'Ascó, que preveu ini-
ciar enguany els estudis
tècnics per actuar a les
restes del castell.

El castell d'Ascó té un ori-
gen incert, tot i que diver-
sos autors especulen amb
la possibilitat de que en
època preromana existís
un far que servia de guia
per a la navegació fluvial.

Entre els segles d'ocupa-
ció musulmana (segles VIII
a XII), la fortalesa fou la
residència del valí de
Siurana, i els seus dominis
s'estenien fins als peus
del Montsant. 

Després de la reconques-
ta, el rei Ramon
Berenguer IV va cedir el
castell a l'Orde dels
Templers, que la van ocu-
par fins a la seva extinció
el 1308. 

L’Ajuntament d’Ascó adquireix el castell 

El castell d'Ascó és ja de
titularitat pública. La for-
talesa, situada en un lloc
elevat i estratègic de
vigilància del trànsit flu-
vial, és un monument
declarat d'interès nacio-
nal i les administracions
públiques no hi han
pogut actuar fins al
moment en tractar-se
d'una propietat privada.

És un monument declarat d’interès nacional fins ara de titularitat privada

Ara s’iniciarà un procès de recuperació i preservació patrimonial

REDACCIÓ

La fira alimentària de les
Terres de l'Ebre FES-
TAST va  tancar portes
dilluns amb la jornada
dedicada al sector pro-
fessional. 
Diumenge va ser l'últim
dia d'obertura per al
públic en general, i el
balanç tant de visites

com de tastos és posi-
tiu. 
A falta de les xifres ofi-
cials, es constata un
lleuger increment de visi-
tants respecte l'última
edició, l'any 2012. En
aquest sentit, el presi-
dent de Fira Tortosa,
Emili Lehmann, n'ha fet

una valoració positiva,
tenint en compte que el
context econòmic actual
és força més complicat
que el de fa dos anys.
L'alcalde, Ferran Bel, ha
destacat la labor comer-
cial de recerca d'exposi-
tors i la millora de condi-
cions perquè les empre-

ses participessin en
FESTAST. 
La fira es va acomiadar
dilluns amb diferents
actes dedicats exclusi-
vament als professio-
nals, entre 300 i 400.
Un dels actes centrals
va estar la presentació
de la candidatura de la

Cuina Catalana com a
Patrimoni Immaterial de
la UNESCO, a càrrec del
director de l'INCAVI,
Jordi Bort, i de la direc-
tora de la Fundació
Institut Català de la
Cuina i la Cultura
Gastronòmica, Pepa
Aymamí. 

FESTAST tanca portes mantenint 
el nivell d’afluència de públic de l’última edició

Les expectatives són positives

El director territorial
d'Ensenyament a les
Terres de l'Ebre, Antoni
Martí, va presentar el
procés de preinscripció
escolar del curs 2013-
2014 a les comarques
ebrenques, amb una
previsió lleugerament a
l'alça, amb uns 398
alumnes més (1'71%).
Aquestes dades de
preinscripció són provi-
sionals i comportaran
alguns canvis en el
moment de la matrícula,
per tant “creiem que es
mantindrà la tendència
dels dos darrers anys
en què les dades de
preinscripció són lleuge-
rament més altes que
les definitives de la
matrícula, així els 1927
alumnes que preveiem
ara és probable que dis-
minueixin”, explicava
Antoni Martí.

Noves 
dades

escolars

Aquest mes de febrer
Montsià Actiu ha posat
en marxa el projecte
Activa't, el dispositiu
d'inserció sociolaboral
al qual s'hi han adherit
tots els ajuntaments de
la comarca, mitjançant
un conveni de col·labo-
ració. Com ja els vam
avançar, aquest servei
està destinat a oferir
informació, assessora-
ment, formació i acom-
panyament en el pro-
cés d'inserció laboral i
va dirigit a persones en
situació d'atur que vul-
guin realitzar una
recerca activa de tre-
ball. 
Montsià Actiu hi ha
destinat tres tècnics
especialitzats que
presten el seu servei
als municipis de la
comarca, a través de
diferents accions dirigi-
des a la inserció labo-
ral, mitjançant tutories
personalitzades i
tallers grupals.
L'objectiu és promoure
l'ocupació i fomentar la
inserció laboral de per-
sones desocupades. 

En marxa el
projecte
Activa´t

ACTUALITAT
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La SEM Ramon Calvo
acollirà a partir d'aquest
divendres "Passejada pel
Delta de l'Ebre" una
exposició de pintura a
l'oli de Joan Arques.
Arques ens presenta per
primera vegada la seva
faceta de pintor a través
de vint obres inspirades
en el paisatge del Delta
de l'Ebre. Al seu treball
descobrirem una
extraordinària mescla de
colors que uneixen a la
perfecció la terra i el
mar, el cel i l'aigua.
Pinzellades que
dibuixen: arrossars,
flamencs, o barques

amb un ampli ventall de
matisos i cromatismes.
L'exposició"Passejada
pel Delta de l'Ebre" es
podrà visitar fins al 30
de març, de dilluns a
diumenge, en horari de
19 a 21h. La
inauguració de
l'exposició aquest
divendres 15 de març a
les 20h.

ADAS de Deltebre i Arrelart de Tortosa han quedat en segona i tercera posició 

III Diada del Medi Ambient

Prop d'un centenar de
vehicles s'han mobilitzat
en marxa lenta aquest
dimecres a la tarda per la
Ribera d'Ebre com una
mostra més de rebuig a
l'ERO d'Ercros que afecta
més de 150 treballadors.
Minuts després de les cinc
de la tarda, cotxes i
motocicletes han sortit de
Flix direcció Móra d'Ebre
per tot seguit passar per

Ascó i acabar un cop més
al punt d'origen. Amb
rètols, pancartes i el so
constant de les botzines
dels vehicles, els veïns de
diferents municipis de la
comarca, treballadors,
familiars i jovent del
municipi s'han tornat a
manifestar contra el
desmantellament del grup
químic al muncipi.

Marxa lenta contra l'ERO d'Ercros

L'entitat Igualdad Animal ha
denunciat aquest dilluns al
migdia davant el
Departament d'Agricultura
l'empresa propietària de la
granja de macacos de
Camarles, Camarney, SL,
per "desatenció veterinària" i
"maltractament" als animals.
Un grup d'activistes s'ha
concentrat a les portes del
Departament amb pancartes
que mostraven imatges pre-

ses al centre per reclamar el
seu tancament i cessament
de l'activitat d'importació de
primats des de les Illes
Maurici per a la seva cria i
posterior exportació a labo-
ratoris d'arreu del món. La
protesta es produeix just el
mateix dia que ha entrat en
vigor la prohibició d'importar
i vendre productes o ingre-
dients cosmètics testats
amb animals a la UE.

Els micos de Camarles

Els projectes guanyadors
han estat “promoure una
vida saludable de la
joventut” del Club de Rem
de Tortosa, “SERVIM:
formació d'hostesses-
hostes i relacions
públiques” de
l'Associació de Dones i
Agents de Salut de
Deltebre (ADAS) i,
finalment, el “concurs de
bandes joves de la
comarca del Baix Ebre”
realitzat per l'Associació
Cultural Arrelart de
Tortosa. A l'acte de
lliurament de premis,
celebrat aquest dimecres
a la seu de l'ens
comarcal, han assistit el
president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, el conseller
d'Esports i Joventut,
Carlos Gilabert, la
coordinadora territorial
de Joventut, Teresa
Marcelino, la directora

dels Serveis Territorials
de Benestar i Família,
Manolita Cid, i altres
consellers comarcals de
l'ens. El president del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler,
felicità els guanyadors i
remarcà “la riquesa i
diversitat que generen
les associacions i les
activitats que aquestes
realitzen”. El primer
premi, que ha rebut una
ajuda econòmica de 600
euros, ha estat
“promoure una vida
saludable de la joventut”.
Presentat pel Club de
Rem de Tortosa, aquest
té la finalitat d'inculcar el
benefici de realitzar una

pràctica esportiva com el
rem. En aquest sentit,
també es vol ensenyar al
jovent, entre 6 a 16 anys,
l'hàbit de l'esport i les
seves repercussions
positives a curt i llarg
termini. El segon lloc, i
amb una ajuda
econòmica de 400
euros, ha estat per al
projecte “SERVIM:
formació d'hostesses-
hostes i relacions
públiques”. Aquest,
presentat per ADAS de
Deltebre, té la finalitat,
entre d'altres, de
contribuir, a través de
l'acció educadora, a
formar persones joves
perquè puguin

desenvolupar amb
professionalitat les
missions específiques
d'acollir, orientar i ajudar
a altres persones, en
qualsevol empresa,
institució o organisme. El
tercer lloc, i amb una
ajuda econòmica de 200
euros, ha estat per al
projecte “concurs de
bandes joves de la
comarca del Baix Ebre”
realitzat per l'Associació
Cultural Arrelart de
Tortosa. L'activitat ha
consistit en oferir un
espai on les bandes
joves de l'Ebre puguin
actuar i oferir
alternatives culturals i
d'oci als joves.

El Club Rem de Tortosa guanya 
el IX Premi Joventut del CCBE

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha lliurat els IX
Premi Joventut del Baix
Ebre. Un premi que té la
finalitat de guardonar
les millors iniciatives
juvenils engegades per
persones físiques o
entitats sense ànim de
lucre radicades al Baix
Ebre, l'any 2012. 

Els guardonats.
cedida

La SEM Ramon Calvo de Deltebre ens
proposa «Passejada pel Delta»

Pintura a l’oli de Joan Arques

ACTUALITAT

REDACCIO

Aquest proper diumenge
17 de març tindrà lloc la
3ra Diada del Medi Ambient
a l’Aldea. Una diada en la
qual han format una part
molt important les 3 AMPA
i els 3 col·legis del
municipi: La llar d'infants
Bressol del Delta, el col·legi
MªGarcia Cabanes i el
col·legi 21 d'Abril. 
La concentració tindrà lloc
a l'esplanada de l'Ermita de

l'Aldea a les 11.00 h. A
més de la tradicional
plantada de xops al camí
del Xoperal, tots els
assistents netejaran els
vorals del camí. Les
regidories de Medi Ambient
i Pagesia oferiran en
acabar l'acte un petit
vermut per als assistents.
Es recomana arribar a
l'Ermita amb bicicleta o a
peu. 

La justícia europea considera il·legal i abusiva la
normativa espanyola de desnonaments. El Tribunal
de Luxemburg veu "contrari al dret de la UE" que un
jutge no pugui suspendre un desnonament.

Actualitat

El matrimoni acusat de
matar el seu exgendre a
Amposta al setembre del
2011 ha declarat aquest
dimarts a l'Audiència de
Tarragona que va ser el seu
fill de 15 anys qui va propinar
vuit ganivetades a la víctima,
després d'un forcejament
davant el bar la Saleta.
L'home ha afirmat que en
conèixer la presència a l'es-
tabliment de l'exparella de la

seva filla, sobre qui requeia
una ordre d'allunyament, va
baixar al carrer amb un pal
de fregar "per intimidar-lo",
però que el seu exgendre li
va propinar diversos cops de
puny i puntades. Va ser ales-
hores quan el seu fill menor
hauria clavat a la víctima
diverses ganivetades amb
una "petita katana". El noi
està condemnat a 3 anys
d'internament per homicidi.

Vuit ganivetades

Paolo Gualtieri, membre de
la secretaria d'Estat del
Vaticà, serà el pregoner de
la setmana santa de
Tortosa, segons ha
confirmat l'Agrupació de
Confraries. El pregó de
Gualtieri tindrà lloc el
pròxim dissabte 30 de
març al vespre al saló de
plens de l'Ajuntament
tortosí. Els actes

començaran el pròxim 15
de març amb les versions
que farà la confraria de
l'associació de veïns de
Santa Clara. Les
processons seran el
Diumenge de Rams, dia
24, amb la Passió; seguida
de la processó del Silenci,
el dijous 28; i la del Sant
Enterrament, el divendres
29. 

Setmana Santa de Tortosa

Una exposició de
colors i

pinzellades que
pinten i dibuixen
el nostre Delta
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Alexis, aprofitant una indecisió del
porter local, va fer el 0-1 (10’). Es
posava bé un partit de contacte,
físic, en el que calia molta con-
centració defensiva. La Muntan-
yesa, amb el seu joc directe i
amb jugadors amb presència físi-
ca, va avisar en diverses oca-
sions. Però aquesta concentració

defensiva dels visitants va existir i
es van poder evitar els intents del
conjunt barceloní. No obstant, en
la única escletxa defensiva, va
marcar la Muntanyesa. Falta pen-
jada a l’àrea des de gairebé el
centre del camp i rematada mas-
sa a plaer d’Andrés, poc abans
del descans. El jugador local va
rematar des del cor de l’àrea,
amb el cap. A la represa, tot es
complicava amb el segon gol lo-
cal, matiner. Pilota a l’àrea, Coke
que surt i que es troba en el camí
amb el cos d’Héctor. Pere va
aprofitar el rebuig i va marcar el
2-1. Els rapitencs van demanar
falta sobre Koke que estava, això
sí, fora de l’àrea petita. Malgrat
l’ensurt, la Rapitenca està forta
mentalment i té fortalesa. Javi

Ramos i Callarisa, d’entrada a la
banqueta, van entrar en un do-
ble canvi. I Javi Ramos, amb
l’astúcia que el caracteritza, va
fer el gol de la jornada. Al cen-
tre del camp va orientar-se la pi-
lota i sabia que el porter local
podia estar avançat. Tret inten-
cionat i 2-2. Gol de la tempora-
da. Només reservat per genis.
Javi ho és. Amb el 2-2, partit

obert i lluita aferrissada per
mantenir un punt que permet
seguir a cinc de la quarta plaça.
‘Si que es pot somiar’. Diumen-
ge, nova prova per mantenir op-
cions contra el Gavà. Tornen
David, Yèlamos i Felipe. El por-
ter Raül i Ferran són les baixes.
Els juvenils Gasparin i José Mari
ja s’integren als entrenaments
del primer equip.  

Si que es pot!!!

La Rapitenca va empatar
diumenge al camp de la
Muntanyesa (2-2). Un
empat meritori tenint en
compte que era una no-
va jornada amb adversi-
tats (amb baixes) i que es
visitava un rival necessi-
tat i que està molt ben
adaptat al seu camp, de
reduides dimensions. La
Rapitenca va tornar a ser
versàtil i el compromís
dels seus jugadors va
tornar a ser efectiu, po-
dent igualar el marcador
amb un gran gol de Javi
Ramos. 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca rebrà diumenge el Gavà (12 h) amb la il.lusió de mantenir les opcions

M.V.

La Muntanyesa va fer el gol de l’empat poc abans del descans. Era l’1-1. 

Estem a prop d’arribar a la
recta final de les competi-
cions. El compte enrera s’a-
proxima així com les tensions
classificatòries.

Per tant, és moment de
transmetre calma i tranquil.li-
tat. I també de tenir clar que
en el fons estem parlant d’un
joc. Un joc que mou moltes
passions però que no és l’ei-
na professional de gairebé
ningú dels que hi estan po-
sats.

Dissabte passat vaig estar
en una confrontació de Terce-
ra catalana en la que van ha-
ver-hi incidències abans del
descans. Cal remarcar que
van ser unes incidències pro-
vocades per un enfrontament
entre un jugador de cada
equip. Però van acabar po-
dent generar una batussa
múltiple que, per sort, no va
produir-se.

Penso jo també que, en
aquests moments, és molt
important la intervenció de
les persones que han d’estar
amb més sang freda i que te-
nen l’obligació d’aparèixer
quan sorgeix una xispa que
pot crear un incendi. I, a la

vegada, penso que també és
positiu que un entrenador o
una directiva prenguin mesu-
res, i això ho dic en general,
amb els jugadors que origi-
nen o poden originar aquests
incendis. Poden ser perjudi-
cials per al propi equip. I així
es podrien evitar incidències.

I finalment, dins del missat-
ge de calma, també el traslla-
do per al derbi de diumenge
a Alcanar. Estic covençut que
no passarà res i que serà un
gran partit. Però la petició de
la força pública, per part del
Jesús i Maria, és un fet que
no ha acabat d’agradar a Al-
canar. El Jesús i Maria ho fa
per prevenció i perquè es ju-
gui amb tranquil.litat, des-
prés que a l’anada es va viu-
re un final un xic mogut 

Jo no faré de jutge, però
entenc la posició d’uns i al-
tres. Els canareus perquè po-
den veure-ho ofensiu i el Je-
sús i Maria perquè vol evitar
qualsevol possible incidèn-
cia, si pugués haver-la. Ja
veure-ho com tornarà la cal-
ma i després del diumenge
tot plegat serà pura anècdo-
ta. 

Després de la tormenta...

L’opinió de Michel

Després del meritori
empat a la Muntanyesa,
els rapitencs segueixen

a cinc punts de la
quarta plaça.

5 punts

El líder Ascó, sorprès pel Vilanova de Delfin, visita el Torreforta

L’Amposta vol fer-se més gran
PRIMERA CATALANA. DIUMENGE 17 H, A L’ESTADI

El líder Ascó, en un partit es-
trany, va perdre a casa contra el
Vilanova (0-1). I fou estrany per-
què ja al primer temps es va pro-
duir la lesió del porter Chiné i
també la de Roca. Partit travat,
sense ritme, i un Vilanova motivat
i que va saber traure petroli de
l’apatia local. Els locals no van es-
tar bé, però cal destacar que va
ser perquè el Vilanova va jugar
molt ben posat el dia del debut
de Delfin Ferreres a la banqueta.
El tècnic de la Galera va debutar
amb un gran triomf. El Vilanova
va fer el 0-1 en el temps afegit a
la primera meitat i a la represa va
saber jugar-li a un Ascó que va

estar espès, sense idees. No-
més en els darrers minuts, els
asconencs van pressionar més
amunt gràcies a un joc directe
que va suposar diverses oca-
sions. Però no van marcar. I l’a-
vantatge, en el liderat, queda re-
duït a un punt (el Santfeliuenc no
falla). Diumenge (11.45 h) el líder
visita el Torreforta, amb necessi-
tat de refer-se. 

D’altra banda, l’Amposta va as-
solir la vuitena victòria fora de ca-
sa, a Cervera (1-2). Un nou pas
endavant per un equip que s’ha
recuperat de les dues derrotes
seguides i que ara ha sumat
dues victòries consecutives. Ser-
gi i Becerra van remuntar, a la re-
presa, el gol del local Robert. I
tres punts més al sac.

Nacho Pérez, tècnic de l’Am-
posta, deia que “va ser un partit
en el que ens va costar adaptar-
nos. A la primera meitat, no vam
trobar-nos còmodes. No vam
passar angúnies però no podíem

conservar la pilota i no creàvem
arribades clares. A la represa
ens vam refer i, tot i rebre el gol
aviat, l’equip ja va estar més po-
sat i va disposar de la pilota i així
van produir-se els gols i les oca-
sions. Va ser molt bona la reac-
ció de la segona meitat. Estic sa-
tisfet”. L’Amposta és sisè, amb
39 punts.

Nacho, en la línia de les darre-
res setmanes, acabava dient que
“matemàticament, estem més
prop de l’objectiu. Hem de seguir
treballant de la mateixa forma i
no renunciar a continuar obtenint
victòries i estar el més amunt
que sigui possible”. L’Amposta
comença diumenge, a casa, el
Tourmalet (17 h). Primer rebrà el
Viladecans, tercer, després visi-
tarà el Santfeliuenc, segon, i,
posteriorment, jugarà a casa
amb l’Ascó, líder. La noticia nega-
tiva per diumenge són les baixes
per sanció de Gustavo, J. Ramon
i Ferran. I de Sergi per lesió. 

A la Cambra de Comerç

Jornada de
formació per als

clubs ebrencs

DEMÀ DISSABTE

Demà dissabte de 9 a
13.30h a la Cambra del Co-
merç de Tortosa, la Delegació
Ebrenca de la Federació Cata-
lana de Futbol  durà a terme
una jornada de formació per a
tots els clubs de les Terres de
l'Ebre.

Una jornada d'important in-
terés on es tractaran temes
com, saber tramitar llicències,
saber com fer recursos per al
Comitè de Competició i com
es sancionen als àrbitres,
d'entre d'altres coses. Està di-
rigida a directius, coordina-
dors de futbol base, entrena-
dors i en general a clubs del
territori perquè puguin resol-
dre els seus dubtes sobre
qüestions burocràtiques que
s'han d'efectuar durant la tem-
porada.

L’Amposta s’enfronta,
en les properes tres

jornades, als tres
primers classificats.

Per diumenge té baixes.

Un repte

“La força pública la demana el Jesús i Maria”

Aclariments del  CD Alcanar pel
derbi de diumenge

DARRERA HORA: HI HAURÀ FORÇA PÚBLICA

A la plana següent, hem fet la
prèvia del derbi de diumenge a la
Fanecada, entre l’Alcanar i el Je-
sús i Maria. La notícia, però, va
sortir ahir quan l’Alcanar s’ha as-
sabentat que hi haurà força públi-
ca al camp, “quan nosaltres no l’-
hem demanada”. Des del club
canareu s’afegia que “no volem
entrar en polèmiques però si
que, de cara als nostres socis i
aficionats, volem manifestar que
és una petició de l’equip visitant,
del Jesús i Maria, que nosaltres
no tenim res a veure i que quedi
clar perquè no hi hagin malente-
sos. L’únic que es pot deduir, per
a demanar la força pública, és
que després del partit d’anada

potser no tenen la consciència
tranquil.la”.  D’altra banda, des
de Jesús i Maria, es deia que “fa
dos anys, en la nostra visita al
camp de l’Alcanar, el nostre pre-
sident va tenir una incidència
amb el massatgista local. I al par-
tit d’anada, en acabar, van existir
uns enfrontaments i un jugador
nostre en va tenir un amb el dele-
gat de l’Alcanar. No ha de passar
res però és simplement per pre-
venció de l’equip i també dels afi-
cionats nostres que puguin anar
al camp de l’Alcanar en un derbi
en el que hi ha molt en joc”. Des
de Jesús i Maria s’afegia que “no
entenem que nosaltres féssim
una petició per Intranet a la Fede-
ració i que l’altre equip, l’Alcanar,
se n’assabenti”.  I també subrat-
llaven que “l’Alcanar ha de recor-
dar que fa dos anys, quan ells
van tenir un conflicte amb el
Valls, nosaltres els vam donar tot
el suport públicament”.

“No ha de passar res però
és per prevenció, perquè

és un partit on hi ha molt
en joc”

UD Jesús i Maria
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L’estadi de Tortosa, entorn es-
portiu de Josep Otero, va recor-
dar-lo diumenge abans del partit
amb el Camp Clar. Es va fer un
minut de silenci, amb la presèn-
cia de la familia, a la qual se li va
otorgar una samarreta, la dis-
senyada pel centenari, amb el
número 8 (el que portava Josep
Otero) i els jugadors van sortir al
terreny de joc mostrant una pan-
carta en la que es podia llegir,

amb els escuts del Tortosa i Der-
tusa, i amb una foto d’Otero en
una acció de joc: “Gràcies, mes-
tre”. Jugadors del Tortosa, unint
samarretes, també van juntar
les xifres del números de gols i
partits jugats per Otero amb el
club roig-i-blanc. I el minut de si-
lenci fou força emotiu. 

Del partit, dir que el Camp
Clar va perdonar i el Tortosa, un
xic espès, va poder decidir a da-

rrera hora, amb els gols de
Crespo i Amaré. Victòria impor-
tant. Diumenge vinent (17 h),
rebrà l’Ampolla. La darrera oca-
sió en què es va jugar aquest
derbi, a Tortosa, fou la tempora-
da 86/87, concretament el 26
d’abril del 87, a la Preferent. El
Tortosa, que acabaria pujant a
Tercera, va guanyar per 6-0, a
l’Ampolla que va baixar a Prime-
ra regional. Els gols van fer-los:

Margalef (4), Jose Viñas i Forner.
Les alineacions van ser les se-
güents; Tortosa: Raga, Martínez,
Forner, Benavent, Margalef, Pa-
nisello (Viñas), Navarro (Martí),
Montesó, Otero, Verdiell i Oriol. 

Per l’Ampolla: Sebastià, Solé,
Antonio, Acosta, Rayo, Casano-
ves, Pitarque, Capera (Rafa), Fer-
nandez (Cotaina), Nico i Sergio.

Miquel Cotaina, ara tècnic de
l’Ampolla, va jugar aquell partit. 

Record a Josep Otero
DIUMENGE PASSAT, A L’ESTADI DE TORTOSA

L’Ampolla va guanyar el Catllar (3-1) i s’allunya de la zona compli-
cada. Gordo fou clau amb els seus gols, el primer al primer temps,
quan els locals reclamarien a darrera hora un penal no xiulat. Ell va
fer el 2-0 a la represa i, tot i que el Catllar va reduir distàncies, l’Am-
polla amb molta serietat defensiva i aprofitant les ocasions, també
més adaptada a l’estat del terreny de joc, va sentenciar amb el gol
de Luis. Es va quedar amb deu però va tenir ofici i va sumar una
victòria reconfortant per l’entitat del rival. 33 punts, queda molt
però està en el bon camí. Diumenge juga a Tortosa, 26 anys des-
prés (noticia de baix). Posteriorment, rebrà el líder.  

L’Ampolla ofereix la seua millor versió i
suma tres punts d’or, contra el Catllar

DIUMENGE VISITA EL TORTOSA (17 H)

El Gandesa (10 de 12) s’acomoda a la classificació i es distancia de la
zona compromesa.Va haver de remuntar el gol d’Eugeni, a la primera
meitat. Rafel Navarro, Director Esportiu del Gandesa, va haver de fer
de tècnic per les absències d’Enric i Poley, per motius personals. “El
Catalònia va jugar ben replegat i no ens va deixar espais. Nosaltres ho
intentàvem però sense poder tenir claredat. Arran d’un penal que va
transformar Martínez (després d’haver-ne fallat tres darrerament) vam
empatar. A la represa es va intentar però va costar fins que va arribar
el 2-1 i, posteriorment, ja al final, el 3-1”. Roger va marcar els gols a
la represa. El Cata veu frenada la seua ratxa de quatre jornades. 

El Gandesa s’enlaira i 
frena la ratxa del Catalònia

VA HAVER DE CAPGIRAR EL MARCADOR

Geira va fer l’1-0 al primer temps en una jugada en què es va reclamar fora de joc de Nico. 
Cedida

La Cava va guanyar al SP i SP (2-4) en un partit que se li va com-
plicar aviat. El Santi Forner recordava que “vam sortir molt adormits
davant d’un equip que va fer-ho amb molta intensitat i que va avançar-
se amb el 2-0 (18’). Poc a poc vam entrar en situació i abans del des-
cans vam empatar amb els gols de Chicho i d’Herrero”. L’inconvenient
fou l’expulsió de Mauri (44’). “A la represa, davant d’un SP i SP molt
combatiu, vam jugar replegats esperant la nostra ocasió, una vegada
el partit es trenquès i ells deixessin més espais. Així van arribar els
gols de Jaime a darrera hora”, deia Santi. La Cava és més líder. Diu-
menge, nova prova contra un Catllar que s’ho jugarà tot.  

La Cava, que és més líder,
rebrà diumenge el Catllar

REMUNTADA A SP I SP 

El R. Bítem va guanyar a Cambrils (0-1) i d’aquesta forma tren-
ca la mala dinàmica de les darreres jornades (2 punts de 12). Era
un partit clau en aquest sentit, per aclarir la seua situació. I va
aconseguir-la el triomf a còpia de compromís i de treball, amb
responsabilitat perquè una nova derrota hagués deixat en evidèn-
cia la realitat de l’equip i hagués pogut generar més dubtes. Un
gran gol Asín a la primera meitat va valdre la victòria. La bona
tasca defensiva va permetre mantenir l’avantatge. El diumenge
(16 h) el R. Bítem rebrà el Cunit, cuer, amb l’intent d’apuntalar la
millora. Sepe, Paco, Vives, Baiges, Sergi, Oriol (amb el filial) i
Marc (a la banqueta) van ser les baixes. 

El R. Bítem esvaeix dubtes

SEGUEIX AMB BAIXES

El Roquetenc va guanyar al
camp del Jesús i Maria (1-2). I
va fer-ho amb mereiximents
perquè va estar molt ben posat
en el partit i perquè va creure
en les seues possibilitats. El Je-
sús i Maria no va tenir les vir-
tuts que el caracteritzen i no es
va trobar còmode sobre el te-
rreny de joc. Va ser causa de
que el Roquetenc va jugar amb
la lliçó ben apresa, pressionat
molt amunt i no deixant des-
plaçar en llarg als jugadors lo-
cals que habitualment ho fan.
La bona feina defensiva dels de
Roquetes va ser la clau del seu

èxit. I això que Geira, al primer
temps, va marcar l’1-0. Es va
demanar fora de joc de Nico,
abans de la rematada de Geira.
Tot i el gol, el Jesús i Maria no
estava fresc. I el Roquetenc no
va cedir a la represa. Els locals
segueixen sent una referència
per tot el que han fet (8 jorna-
des líders) però ara potser acu-
sen el desgast anímic de la
pressió per la seua trajectòria.
Han perdut pistonada, tot i que
queda molt per dir i per fer. 
El Roquetenc, amb la mateixa
actitud i amb un Nando Crespo
estel.lar, va remuntar. Crespo

feia l’empat i Aleix, aprofitant
una centrada-xut de Marc Pra-
des,  l’1-2. Els visitants van te-
nir més opcions. Van fer un pas
endavant per salvar-se, amb el
caràcter i autoestima que en al-
tres jornades els ha mancat. 

El Roquetenc sorprèn a l’Aube
Victòria necessària i merescuda del conjunt de Ximo Talarn

PRIMERA DERROTA A CASA EN 18 MESOS

L’Alcanar rebrà diumenge a
les 17 hores, a la Fanecada, el
Jesús i Maria. Es el partit de la
jornada i en el que els punts te-
nen doble valor en la lluita per
les places d’ascens. 

L’Alcanar ha efectuat un re-
curs aquesta setmana per les
targetes que dissabte va apun-

tar l’àrbitre a l’acta a Sis i Jan.
La de Sisco, segons fonts del
club, “a l’acta posa que li va
mostrar al minut 57 quan Sis-
co, també a l’acta, es compro-
va que va entrar al camp al 59.
La confusió pot venir en què la
targe fou per al 6 del Calafell. I
a Jan no li va ensenyar cap. Si

a Dani, que portava el 21. Pot-
ser es va confondre amb el 2”.
S’espera que tots dos juga-
dors puguin estar diumenge, a
més d’Ivan i Manel que torna-
ran després de la sanció.

Pau Castro, expulsat a Cala-
fell, serà baixa. L’Alcanar va
veure trencada la ratxa de set
victòries seguides. Va tenir el
control al primer temps, tot i
que el Calafell va fer l’1-0. Millo-
raria a la represa quan va re-
muntar (Molas -p- i Adrià) i va
disposar d’opcions per a po-
der sentenciar. No va fer-ho i, a
darrer hora, enmig d’un am-
bient un xic crispat pels locals
en desacord amb l’actitud de
l’arbitre i de l’assistent, va arri-
bar l’empat. 

Alcanar-Jesús i Maria, el gran
derbi per diumenge

A LES 17 HORES, A LA FANECADA

A l’Alcanar se li van
escapar dos punts a

darrera hora. Ara és segon,
a quatre punts del líder. El

J. i Maria és tercer, a sis.

A Calafell

Crespo i Aleix van
remuntar a la segona

meitat el gol inicial de
Geira, a la primera.

Remuntada

                                  







DIVENDRES 15
DE MARÇ
DE 201314

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

L’Aldeana va guanyar el Flix (2-1) en un partit en què tenia necessitats des-
prés d’haver empatat en les darreres 4 jornades i només haver sumat 5
punts de 21. El duel va estar obert, amb alternatives i es va decidir per
accions individuals. Amado va fer el gol de la lliga, de supercrac. Poc
abans del descans, el Flix va quedar-se amb un deu. A la represa, una as-
sistència màgica de Caco va aprofitar-la Jacob. Amb l’1-2, podia passar
de tot. Choli, de falta, va fer el 2-1. Els dos equips van fer un travesser.
L’Aldeana es va defensar amb ordre. El Flix no va poder i es distancia. 

L’Aldeana agafa aire
NO GUANYAVA DES DEL 23 DE DESEMBRE

Sant Jaume i l’Ametlla disputaven un partit vital per aclarir la seua situa-
ció a la part baixa de la taula. I van ser els caleros els que es van endur
els tres punts en una confrontació igualada i en la que els local van ju-
gar, per moments, massa precipitats per l’ansietat d’haver de guanyar.

Waka al primer temps va fer el 0-1 (35’). A la represa, el Sant Jaume
va intensificar el seu domini i va assetjar el rival. Però sense la calma su-
ficient en els darrers metres. La seua pressió va baixar arran de l’expul-
sió. L’Ametlla, amb més espais, va tenir més possibilitats i va sentenciar
amb el 0-2 (Enzo). Diumenge visita l’Olímpic, partit especial per a Narcís. 

L’Ametlla surt del descens
ERA UN PARTIT AMB DOBLE VALOR, A S. JAUME

La Sénia va guanyar el Móra la Nova, equip que va veure trencada la rat-
xa de 9 jornades (4-2). Els morencs van ser els qui primer van avisar, amb
dues opcions. Però la Sénia va tenir més pegada. Isaac, amb un tret des
de fora de l’àrea, aprofitant un rebuig, va marcar l’1-0. Poc després, un
penal que va comportar l’expulsió de Ramon, va ser el 2-0. I Pau va fer
el tercer gol local abans del descans. A la represa, Ramon va aconseguir
el 4-0. Reaccionaria el Móra la Nova amb els gols de Sisco, de falta, i de
Magi. Però ja no podria entrar en el partit. D’altra banda, Vilalba i Tivenys
afrontaven una final (4-2). Els visitants van tenir les ocasions al primer
temps però va ser el Vilalba qui va marcar (Abdul II, Ros i Yelti). A la repre-
sa, els visitants van reduir distàncies, amb gols de Jordi i Pau. El partit es
va ajustar fins que Abdul feia el 4-2. El Tivenys no va acabar gens confor-
me amb l’arbitratge.

La Sénia s’imposa al Móra la Nova
EL VILALBA NO GUANYAVA DES DEL 23-12 (1 DE 18)

SETENA JORNADA SENSE PERDRE (2-3)

Horta i Perelló van empatar (1-1)
en un partit intens en el que els
locals van saber jugar-li a un líder
que no va trobar-se còmode. I
que va estar fora de situació a l’i-
nici de la represa. Les incidèn-
cies no van beneficiar-lo. Cristian
Carpio va agafar un duel amb el
local Celma. Al principi del partit,
li va recriminar una acció i,
segons fonts consultades,
Celma va donar-li un cop de cap.
Posteriorment, Cristian fou can-
viat de banda. I semblava que
tot quedava en l’oblit. Però ja al
final del primer temps, arran
d’una acció a pilota aturada i
quan Celma es va acostar a l’à-

rea, Cristian el va agredir per
darrera. Celma va poder reac-
cionar i evitar un cop que li
hagués pogut fer de mal. També
va repel.lir l’agressió. Batussa
que va comportar la suspensió.
L’àrbitre, però, va canviar la deci-
sió i el partit va seguir.
El Perelló va semblar afectat,
per la reacció, atacant per l’es-
quena, del seu jugador. L’Horta
va marcar al primer minut de la
represa, amb una genialitat
d’Isaac. I, com al primer temps,
va aguantar força bé i va buscar
el contraatac, creant problemes
al líder. El Perelló, amb orgull, va
salvar un punt a darrera hora. 

El líder salva un punt amb un gol del pichichi
Mohedano va marcar l’1-1, quan pitjor ho tenia l’equip groc-i-negre

EL PERELLO EMPATA AL CAMP DE L’HORTA

Ningú no és profeta en la seua terra. Jordi
Fabregat triomfa al Conquense, equip que
està situat en places de promoció d’ascens a
la Segona B. Juanjo Rovira és un altre que no
només triomfa, és un geni del futbol mundial
amb el MIC en el que participaran més de
200 equips de 36 paisos diferents. A la pre-
sentació del torneig, la setmana passada,
entre altres, van estar-hi el president de la
Federació, Jordi Alba i Joan Verdú, jugadors del Barça i de
l’Espanyol. Em pregunto, tant de poder de convocatòria té Juanjo
Rovira? Me sorprèn el que té aquest bitemenc que intenta no per-
dre’s els partits del Tortosa i, si pot, els del R. Bítem.  Sense dubte,
tenim un gran salvador del futbol ebrenc per a ajudar-nos, si és
necessari. A mi m’agradaria que es tragués de la chistera un MIC
per a les Terres de l’Ebre. Jo no sé si ha triomfat com a secretari
tècnic o entrenador en aquestes comarques. Segons es miri. Què
es triomfar? Ser campió? Pujar de categoria?  L’important és fer
una labor que no es veu i que està present cada temporada. Hi ha
molts entrenadors que estan a l’ombra però que cal destacar per-
què sempre estan al seu lloc i són respectats. Jo solament sé que
Juanjo Rovira, amb el seu MIC, ja ha fet història. Es Juanjo Rovira
un profeta? Igualment, sol sé que Jordi Fabregat ha hagut d’emi-
grar per a triomfar, per aconseguir bons resultats, quan fou fins i
tot jugador de Primera divisió. I Juanjo Rovira, va haver de marxar
per triomfar. Com aquests personatges, n’hi ha molts. I sé que hi
ha jugadors ebrencs que si fessin les maletes, també triomfarien.
Com va ser el cas al seu dia d’Angel Rangel, ara en la cúspide del
futbol anglès. I qui ho hagués dit!  En aquestes terres tenim gent
important, presidents, directius, entrenadors, jugadors....però no
els valorem i és hora de fer un homenatge a aquestes persones
que estan sempre a l’ombra, pel seu club, per l’amor a la seua enti-
tat. Dimarts va jugar el Barça. Quan es va acabar el partit, em vaig
connectar al Facebook i vaig veure missatges, fotografies i pan-
cartes de gent del meu poble com si fos un huracà. Abans Barça
que Tortosa, Rapitenca, Amposta, La Sénia, Ulldecona, Jesus i
Maria, La Cava, Alcanar, Remolins-Bítem, Roquetenc, Jesús
Catalònia, Gandesa o l’Ampolla...
L’hivern s’està acabant. Arriba la primavera. Estic melancòlic
aquests dies. Serà que enyoro la meua terra. En ocasions, un es
pregunta d’on és. Visc a Madrid. El meu barri, Chamberi, és el
milor del món. La meua segona patria és Mèxic. La meua dona va
viure a Veracruz, Estat on va viure el compositor Agusti Lara, que
va composar les cançons ‘Madrid’, ‘Granada’. Sóc madrileny de
pura cepa, mexicà de cap a peus, ebrenc i senienc d’ànima i cor.
Jo vaig ser un dels molts que vaig haver d’emigrar. Però la histò-
ria està aquí. Ningú no és profeta en la seua terra. Per a fer la
meua labor d’ICOMPETICION per als equips d’aquestes terres o
escriure aquesta columna, ho he de fer des de fora, que curiosa
que és la vida. 
TERCERA CATALANA. PRIMES, EMBOLICS I RÈCORDS
Partits Horta-Perelló i Camarles-Atlas. Què tenen en comú aquests
partits que es van disputar en aquesta jornada? Doncs que va
haver-hi embolic entre jugadors. Em pregunto, quan regnarà la
pau per aquests camps que cada diumenge veiem espectacles i
en ocasions un dels protagonistes és el mateix equip?. Són coses
del futbol?. 
Un juvenil, Tortajada, ha marcat set gols amb el primer equip ull-
deconenc. Al juvenil no destacava, i amb el primer equip, en tres
partits, ha fet quatre dianes. Són els miracles d’aquest conjunt del
Montsià que ja porta 12 jornades sense perdre, és el millor equip
de la segona volta i solament un gol en contra, sent l’únic equip
invicte al seu camp. L’Aldeana gràcies als seus fitxatges ha resor-
git. Amado i Choli van donar el triomf. Ni estava primat per
l’Olímpic, ni pel Perelló, ni pel Flix ni per la Sénia, però va guanyar
com era la seua obligació. Com ha de ser. 
BARÇA, 4 - MILAN, 0 
El Barça va vèncer. Va passar l’eliminatòria amb solvència però cal
recordar la pilota al pal del Milan. No sé si va ser la Verge de
Montserrat la que va protegir la pilota. Es dóna la curiositat que en
els anys que es decidia el Papa va guanyar el Barça per 4-0; al
Madrid any 58; any 78 a las Palmas; i aquest any al Milan. Abans
d’ahir, com cada matí, he anat  a fer uns minuts de footing. I com
feia fred m’he posat una gorra del Barça. No m’han pegat. No
m’han dit res. Ha hagut molt de silenci.  
SURREALISME ARBITRAL.
Es va jugar un partit el diumenge, en categoria amateur, en aques-
tes terres. L’equip visitant va pressionar a l’àrbitre, dient-li de tot
menys guapo. El dilluns es va disputar un partit ajornat de futbol
base en la mateixa població. L’àrbitre era un dels jugadors d’a-
quest partit en què l’equip visitant li va dir ‘guapo’ al col.legiat. Com
pot passar això? Així és però no ho entenc. 
SEGONA CATALANA, ELS EQUIPS LIDERS VAN CAURE A LA
TRAMPA.
La setmana passada vaig dir que els tres primers tenien partits
trampa. S’enfrontaven a rivals de la part baixa. Li vaig dir al mister
de l’Alcanar, Alfons, que el Calafell marca molts dels seus gols en
els darrers minuts. I així va estar. Al final li va empatar. El Jesús i

Ningú no és profeta en la seua terra

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Miquel va assistir a Isaac que, amb qualitat, va fer l’1-0.

CANALTE

El Santa Bàrbara continua creixent

El Santa Bàrbara va guanyar al camp del Pinell i, d’aquesta forma, s’en-
laira en la taula. Els pinellans, per la seua part, segueixen irregulars i
no poden acabar de consolidar-se en la zona còmoda de la taula. 

Albert Saladie va fer l’1-0 al primer temps. A l’inici del segon, el Pi-
nell va tenir dues opcions, amb un tret d’Agustí al travesser. Però el
Santa, amb una falta que va traure Gilabert, va empatar. El propi Gila-
bert va fer l’1-2. Morillo, també de falta, va reestablir l’empat. I amb el
partit obert, un penal per unes mans d’un defensa loca va suposar el
2-3, el hat-trick de Gilabert i la victòria planera. 

12 JORNADES SENSE PERDRE

L’Ulldecona, el millor equip de la segona volta
L’Ulldecona va vèncer al camp del Campredó (1-4) en un partit que va re-
soldre a la primera meitat, amb l’encert de Borrell. Ell va fer dos gols i va
provocar el penal que va comportar el gol de Santi. El local Diego, amb
una xilena, va fer l’1-3, un gran gol. El partit es va igualar però l’Ulldeco-
na, a darrera hora, a través del juvenil Aleix Tortajada, inspirat amb e pri-
mer equip, va ampliar l’avantatge amb l’1-4. 

VICTÒRIA CONTRA L’ATLAS, 2-0

El Camarles s’estabilitza i aparca els dubtes
El Camarles va guanyar l’Atlas (2-0) i deixa els dubtes de costat, estabilit-
zant-se a la taula. El partit fou igualat, fins la represa, quan va trencar-se.
Un penal considerat com a ‘dubtós’ pels visitants va significar l’1-0, obra
de Fluixà. Posteriorment, una batussa entre jugadors va suposar l’expul-
sió de dos visitants, “també hagués pogut expulsar-ne algun de local”,
deien des de l’Atlas. Poc després, els visitants, en desacord amb l’àrbi-
tre, van quedar-se en vuit. Roger va fer el 2-0 i la sentència. 

Es torna a ajornar el Camarles-Horta

Per tercer cop s’ajorna. Es disputarà el dimecres vinent (20.15 h). El
Deltebre-Olimpic es jugarà el dimarts 26 (21 h). Finalment, dir que l’A-
tlas tindrà quatre sancionats diumenge (13.45 h) contra el Santa. I que
Cristian (Perelló) ha estat sancionat amb 8 partits. Celma, amb 4. 

Maria es va adormir tot i anar guanyant contra un Roquetenc que s’hi jugava el ser o no ser. A la Cava una jornada més se li va aperèixer la Verge.
Es la dinàmica del campió. Perdia 2-0 i va remuntar en els darrers minuts. Vaig apostar que la Cava seria campió, i allí està, sol a la part alta de
la taula. Vaig parlar dissabte amb Santi Forner i ja li vaig assegurar: “guanyareu però compte amb el SP i SP”. I així va ser.  Propera jornada, Alcanar-
Jesús i Maria. Guanyarà l’Alcanar. Si no és que aquesta setmana el tècnic del J.i Maria pega un cop de puny sobre la taula i es fa sentir al vestidor.
Els de l’Aube van empatar fa dues jornades a Jesús en els darrers minuts i van acabar perdent. Mai es deuria haver perdut aquell partit.  Va pas-
sar diumenge igual. Es guanyava al Roquetenc i es va perdre. Què li passa al J.i Maria? Doncs que en la fase decisiva, en la segona volta, ha per-
dut tres partits i és el novè equip de la taula (de les jornades que portem de la segona volta). La Cava, diumenge vinent, o guanyarà o perdrà, no
hi haurà terme mig. La meua aposta és una victòria. Si la Cava vol renunciar a la categoria de 1a. Catalana, que crec que seria el millor, deuria
cessar al tècnic Santi Forner, que és un dels culpables del liderat i per tenir un equip que sap sofrir, remuntant partits marcant en els darrers minuts,
amb la inspiració de Jaime. L’Ampolla va donar un pas de gegant. Li vaig comentar un secret a Cotaina. Solament ell i jo ho sabem. I va guanyar. 
OTERO, EL MESTRE
Si a Madrid va haver-hi una figura política que va marcar una època va ser l’alcalde Tierno Galvan. Per a mi, el jugador, l’entrenador, el mestre Otero
era el Tierno Galvan esportiu d’aquestes terres ebrenques. Si visquès el Sr. Enrique Viñas, expresident del Tortosa i autor de l’únic llibre d’aquest
club, segurament que ja tindria preparat un altre llibre, aquest per a recordar a Josep Otero. Igual es troben els dos al cel. Igual escriuen tots dos
un llibre. Igual un dia ens cau un llibre del cel. Persones que estimin al Tortosa, a què estan esperant per a escriure un llibre del Sr. Otero?. El terri-
ble Pau Folquè de Benifallet ha escrit una tesi històrica del jugador Margalef que algun dia espero publiqui per als aficionats. Els jugadors Otero i
Margalef, màxim golejadors del Tortosa, mereixen un llibre.  
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Batea-Godall (16.30 h)
Diumenge 

Arnes-Alcanar (17 h)
Muntells-la Galera (12 h)

Corbera-Roquetenc (17 h)
Xerta-Bot (16.30 h)

Tivissa-Jesús i Maria (16 h)
Benissanet-Deltebre (16 h)

Ginestar-Catalònia (16.30 h)

RESULTATS

23a jornada Quarta catalana

Roquetenc-la Galera 2-3

R. Bítem-Corbera 0-1

Jesús i Maria-Xerta 0-1

Deltebre-Tivissa 1-1

Catalònia-Godall 1-0

Muntells-Arnes 2-1

Alcanar-Batea 3-1

Ginestar-Benissanet 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 22 99 22 57

2. Alcanar 22 54 14 54

3. Batea 21 55 28 51

4. R. Bítem 22 65 20 45

5. Catalònia 22 40 42 36

6. Godall 22 63 48 31

7. Bot 21 47 46 30

8. Arnes 21 33 32 30

9. Tivissa 21 46 50 29

10. la Galera 22 32 58 29

11. Benissanet 21 38 36 28

12. Roquetenc 20 36 47 23

13. Ginestar 21 35 46 23

14. Xerta 22 34 48 20

15. Jesús i Maria 21 29 50 15

16. Muntells 22 29 66 11

17. Deltebre 21 14 96 6

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte 

Arnes-S. Bàrbara (11 h)

Masdenverge-Alcanar (12 h)

R. Bítem-Gandesa (15.45 h)

Tortosa Ebre-la Cava (16 h)

Diumenge

Jesús i Maria- Ginestar (12 h)

Amposta-Olimpic (12 h)

RESULTATS

21a jornada Femení

Aldeana-Masdenverge 2-2

Gandesa-Tortosa Ebre 2-7

Alcanar-Amposta 0-6

la Cava-Jesús i Maria 5-2

S. Bàrbara-R. Bítem 1-1

Olimpic-Ulldecona sus

Descansaven, Ginestar i Arnes

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. La Cava 16 95 14 46

2. Amposta 18 94 25 46

3. Ulldecona 16 98 13 41

4. S. Bàrbara 19 55 33 38

5. Arnes 17 77 23 34

6. Tortosa Ebre 18 48 63 27

7. R. Bítem 18 36 42 25

8. Jesús i Maria 18 37 45 25

9. Aldeana 18 36 77 19

10. Olimpic 17 37 77 15

11. Alcanar 19 17 67 14

12. Gandesa 18 16 59 8

13. Masdenverge 18 25 82 7

14. Ginestar 16 23 74 6

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Móra Nova-Camarles (16.30 h)
Tivenys-Deltebre (16.15 h)

Diumenge
Atlas-S. Bàrbara (13.45 h)

Flix-la Sénia (16 h)
Ulldecona-Aldeana (16.30 h)
Perelló-Campredó (16.30 h)
S. Jaume-Horta (16.30 h)
Olimpic-l’Ametlla (17 h)
Vilalba-Pinell (16.30 h)

RESULTATS

23 jornada, Tercera catalana  

Campredó-Ulldecona 1-4

Horta-Perelló 1-1

la Sénia-Móra N. 4-2

Pinell-S. Bàrbara 2-3

Camarles-Atlas 2-0

S. Jaume-l’Ametlla 0-2

Vilalba-Tivenys 4-2

Aldeana-Flix 2-1

Deltebre-Olimpic sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 23 55 32 49

2. Olimpic 22 49 18 46

3. Flix 23 54 27 44

4. Ulldecona 23 35 23 43

5. la Sénia 22 43 24 40

6. Móra Nova 23 35 33 36

7. Pinell 22 47 35 32

8. Camarles 22 33 36 32

9. S. Bàrbara 22 40 40 30

10. Atlas 23 35 34 29

11. Aldeana 23 29 35 27

12. Deltebre 22 28 36 27

13. Horta 22 35 46 27

14. l’Ametlla 23 25 36 26

15. Vilalba 22 35 50 24

16. S. Jaume 23 34 41 23

17. Tivenys 23 32 62 14

18. Campredó 22 21 57 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Catalònia-Cambrils (17 h)
Roquetenc-Gandesa (16.30 h)

Camp Clar-Calafell (17 h)
Diumenge 

La Cava-Catllar (17 h)
Salou-SP i SP (16.30 h)

Roda Berà-Vilaseca (12 h)
R. Bítem-Cunit (16 h)

Alcanar-J. i Maria (17 h)
Tortosa-l’Ampolla (17 h)

RESULTATS

22 jornada, Segona catalana

Cunit-Roda Berà 0-3

Calafell-Alcanar 2-2

SP i SP-la Cava 2-4

Cambrils-R. Bítem 0-1

l’Ampolla-Catllar 3-1

Vilaseca-Salou 1-0

Gandesa-Catalònia 3-1

J. i Maria-Roquetenc 1-2

Tortosa-C. Clar 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 23 49 25 51

2. Alcanar 23 58 24 47

3. Jesús i Maria 23 54 27 45

4. Catllar 23 31 24 41

5. Vilaseca 23 38 24 39

6. Tortosa 23 41 27 38

7. Gandesa 23 41 35 38

8. R. Bítem 23 30 26 35

9. L’Ampolla 23 32 30 33

10. Cambrils 23 36 29 30

11. Roda Berà 23 24 31 28

12. Roquetenc 23 31 35 27

13. Catalònia 23 37 49 27

14. C. Clar 23 25 42 25

15. Calafell 23 23 44 21

16. Salou 23 20 43 20

17. SP i SP 23 22 50 20

18. Cunit 23 21 48 13

Segona catalana

Una acció del partit de diumenge entre l’Ascó i el Vilanova.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó segueix líder del
grup II de la Primera

catalana, però ara amb
només un punt

d’avantatge.

Es redueix 
PRÒXIMA JORNADA  

Palamós-Castelldefels
Balaguer-Manlleu

Vic-Santboià
Olot-Vilafranca

Pobla Mafumet-Figueres
Europa-Cornellà

Rapitenca-Gavà (diu 12 h)
Vilassar-Muntanyesa

Rubí-Gramanet
Júpiter-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 27 18 5 4 45 15 59
2. Cornellà 27 17 6 4 51 27 57
3. Europa 27 16 8 3 35 16 56
4. Manlleu 27 11 11 5 30 17 44
5. Figueres 27 12 6 9 35 32 42
6. Pobla Mafumet 27 10 10 7 35 33 40
7. Rapitenca 27 9 12 6 27 20 39
8. Terrassa 27 10 9 8 32 22 39
9. Rubí 27 10 9 8 37 27 39
10. Santboià 27 8 10 9 30 31 34
11. Gavà 27 9 5 13 26 29 32
12. Vilassar 27 8 8 11 29 35 32
13. Vilafranca 27 8 7 12 25 34 31
14. Gramanet 27 5 15 7 19 21 30
15. Castelldefels 27 6 9 12 19 35 27
16. Muntanyesa 27 6 9 12 25 44 27
17. Júpiter 27 6 7 14 27 43 25
18. Palamós 27 5 9 13 27 45 24
19. Balaguer 27 4 11 12 28 41 23
20. Vic 27 4 10 13 22 37 22

Tercera divisió RESULTATS
26a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Tecnofutbol-Torredembarra

Morell-Igualada

Tàrrega-Martinenc

Vilanova-Andorra

Torreforta-Ascó (11.45 h)

Reddis-Santfeliuenc

Amposta-Viladecans (diu 17 h)

Valls-Cervera

Sants-Vista Alegre

RESULTATS

23 jornada, Primera catalana

Andorra-Tàrrega 2-0

Santfeliuenc-Torreforta 2-1

Vista Alegre-Torredem. 3-2

Martinenc-Morell 2-0

Ascó-Vilanova 0-1

Viladecans-Reddis 4-0

Sants-Valls 0-0

Cervera-Amposta 1-2

Igualada-Tecnofutbol 4-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 23 55 20 51

2. Santfeliuenc 23 35 17 50

3. Viladecans 23 42 17 49

4. Igualada 22 45 24 42

5. Martinenc 23 43 22 41

6. Amposta 23 37 26 39

7. Vilanova 23 32 31 30

8. Vista Alegre 22 33 34 30

9. Tàrrega 23 31 35 30

10. Reddis 23 26 45 29

11. Torreforta 22 26 36 26

12. Sants 22 33 42 25

13. Andorra 21 25 33 24

14. Tecnofutbol 23 20 37 23

15. Valls 23 21 36 22

16. Morell 23 17 41 21

17. Torredembarra23 29 36 20

18. Cervera 23 24 42 20
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QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

Noves i contundents victòries de les seleccions ebrenques de Pàdel, aconseguides aquest cap
de setmana passat. Els nois derrotaven al Torredembarra per 3/0 a les instal.lacions del Tenis
la Plana i d'aquesta manera s'enlairen al lloc mes alt de la taula classificatòria a expenses de
rebre al lider aquest pròxim dissabte, a Amposta, a les 13 hores. Com ja anunciar Joan Bel al
programa de Pàdel al Canal TE, dimarts passat, serà el derbi, amb gran expectació. Ivan gar-
cia, Pedro Hernandez, Joel Climent, Lluís Batalla, Carles Albert i David Fornell varen ser els com-
ponents del equip. Pel que fa a les noies visitaven les instalacions del Pàdel Cambrils i no podia
anar millor. 0/3 victòria i es col.loquen en segona posició a la taula classificatòria. Les noies que
van jugar amb la selacció foren: Alicia Monllau, MJ Tomàs, Lupe Alcoba, Herme Cuadrat, Noe
Ruiz i Alba Moliner. Recordar que des de dilluns, al CE Amposta, s’està disputant el Platinium i
que el cap de setmana serà apassionant amb la fase final i el derbi de la selecció. 

Padel. Noves victòries de les seleccions

Open Internacional de Taekwondo a Marina d’Or

El dissabte 9 de març es va celebrar al Palau d'Or de Marina d'Or a Orpesa (Castelló)
l'Open Internacional de taekwondo, amb la participació de 900 taekwondistes d'un
nivell altíssim vinguts de totes les parts d'Espanya, en la qual participaven campions
estatals i europeus, i en el qual una vegada més el TKD Alfaro d'Amposta va obtenir
uns fantàstics resultats aconseguint una medalla d'or, Arnau Fumadó en la categoria
precadet, dues medalles de plata, una per Raquel Tirado, en categoria precadet i
Yaiza Ferré en categoria cadet, i una medalla de bronze per Rodrigo Agustin en cate-
goria precadet.

També van participar Aleix Borràs i Alex Recio en categoria precadet, Marc Omedes
en categoria sènior, Xiao Pau, Gerard Temprado i Júlia Gutierrez en categoria cadet i
Andrea Gutierrez, Xena Rodera, Cristian Ferre i Genis Gisbert en categoria júnior, amb
uns combats excepcionals, però que no van tenir la recompensa de les medalles.
Ànims a tots els nostres esportistes, i ara a preparar el proper campionat de
Catalunya Júnior i Cadet, que es celebrarà el proper 31 de març a Barcelona, i en
què els campions de cada categoria tindran el pas directe al proper Campionat
d'Espanya.

Els Muntells progressa tal com
es preveia en la segona volta.  Va
guanyar l’Arnes i assoleix la ter-
cera victòria de la temporada (2-
1). Per la part alta, dir que en un
partit vibrant a Bítem, igualat i
obert, els locals van alinear a
Oriol, que darrerament ha jugat
amb el primer equip, el Corbera
va apuntalar el seu liderat amb un
gol de Fidel a darrera hora (0-1).
A la vegada, va ‘ajudar’ als altres
dos equips de la zona d’ascens
ja que el R. Bítem no va poder
complir amb el seu objectiu que
era aproximar-se a la tercera
plaça. L’Alcanar, en un duel apas-
sionant (amb emoció, gols, juga-
des polèmiques) va superar el
Batea i es referma en plaça d’as-
cens. El Batea es manté tercer,
amb marge per la derrota del  R-
Bítem. El Roquetenc va perdre
amb la Galera. Té les baixes de
Pache i Gerard; han fitxat amb el
Deltebre.

Tercer triomf
dels Muntells El CE Xerta va organitzar la

tercera edició del Ultra Trail
Les Fonts de Xerta, que va
comptar amb 420 partici-
pants que havien de cobrir
les tres etapes, dues o una.
185 van poder fer tot el
recorregut. 45 la primera
etapa; 55 la segona i 140 la
tercera. La primera jornada
es va celebrar la
Nocturneta, una mitja mara-
tó; la segona, l’etapa reina
(70 quilòmetres) i la tercera

la Cursa de les Fonts (27),
puntuable para el circuit de
curses de muntanya.
Els primers, de l’absoluta,
de l’Ultra Trail, en la masculi-
na, foren: Jaume Folguera
(Spiridon Team)
(12h19'37''); Toni Calderón
(Running Peace World)
(13.07.53); Sergio Yáñez
(Ganguren Mendi Taldea)
(14h10'52'). Les millors en
l’absoluta femenina van ser:
Teresa Nimes (Team Lafuma

Ibérica) (16h27'34); Olga
Mako (Associació esportiva
Matxacuca (16h56'23'');
Elena Ferreres (UEC
Tortosa) (17h13'01'').
Després de la 'Cursa de les
Fonts', el calendari del cir-
cuit ebrenc de curses de
muntanya seguirà amb la
celebració de la sisena edi-
ció de la 'Cursa de
Muntanya Serra de les Fites'
de la Pobla de Massaluca
(24 de març).

PROPERA CITA DE LES CURSES DE MUNTANYA: LA FATARELLA

Ultra Trail de Xerta

El passat dia 9 de març es
va realitzar la fase sector
Junior del campionat
d'España al centre de tecni-
ficació d'Alacant.  Amb la
participació de quatre dels
membres del centre de
Tecnificació Priorat-
Tortosa. 
La fase sector Est compren
les comunitats de
Catalunya, Valencia, Murcia
i les Balears. D'aquesta
competició surten els clas-
sificats en cada pes que

s'enfrontaran als primers
classificats dels altres qua-
tre sectors, a la final del
campionat d'España, que
es celebrarà el 6 d'abril a
Madrid. Els nostres judo-
ques van realitzar una com-
petició excel·lent pujant
tots quatre al pòdium.
Carla Montañez 1ª
-44 Kg. C l a s s i f i c a d a
Campionat España
Daine Cordero 1ª
-48 Kg. C l a s s i f i c a d a
Campionat España

Ariadna Escola 3ª 2ª
-52 Kg.
Marc Castella 3er
-60 Kg. Classificat
Campionat España.

I diumenge, el centre de
Tecnificació Priorat-Tortosa
va celebrar un altra jornada
de la copa mediterrània al
pavelló Municipal de
Ferreries. En acció els judo-
ques de 4 fins a 11 anys de
les nostres comarques, el
futur del judo.

L'infantil va rebre al
l'Estructures d'Olot, 2-3 amb
parcials (25-14, 16-25, 25-
19, 21-25 i 11-15)
Per altra banda, el cadet mas-
culí es va desplaçar al camp
del Barça. Un cop més,
aquest equip va demostrar la
gran superioritat de joc res-
pecte als de Roquetes,  3-0
amb parcials (25-9, 25-21 i
25-13). Per altra banda, el
juvenil masculí va rebre al
C.V.Salou, partit que com
s'esperava va ser molt tens ja

que es disputaven la segona
posició de la classificació. El
partit tot i ser molt ajustat, no
va començar gens bé però
els roquetenc van realitzar
una gran remuntada guanyant
amb un marcador molt ajus-
tat. El partit va finalitzar 3-2
amb parcials (24-26, 18-25,
25-19, 25-22 i 15-13). El
sènior femení es va desplaçar
al camp de l'Alella, on va per-
dre un duel molt assequible
per a n'elles, però les impor-
tantissimes baixes de l'equip

van afectar. 3-1 amb parcials
(14-25, 25-22, 25-17 i 25-
19). Per últim, el sènior mas-
culí es va desplaçar a
Tordera. Equip molt assequi-
ble per als roquetencs que
van guanyar per un contun-
dent 0-3 amb parcials (14-25,
22-25 i 27-29). En la pròxima
jornada, el juvenil va al camp
del líder, el C.E.Roca, el
sènior femení rep a l'Orlandai,
partit que es presenta emo-
cionant i el masculí rep al
C.V.Vall d'Hebron.

VOLEI ROQUETES

El sènior masculí no perdona a Tordera

Aquesta setmana el juvenil
masculí s'enfrontava a la
Salle Bonanova "B", una Salle
que venia de derrotar l'encara
invicte líder, H Poblenou i que
ocupava la 4a posició. Tot
això pronosticava un gran
partit al pavelló. Per una
banda, els tortosins volien
continuar tenint possibilitats
de quedar primers en la fase
regular, ara estan a 2 punts
del Poblenou, i d'altra banda,
La Salle que lluitava per acon-
seguir la 3a plaça que dona la
possibilitat de jugar la 2a
fase.
I així va ser, el partit no va
decebre. Els locals van mos-
trar la millor cara de la tempo-

rada. Al descans s'arribava
amb un 17-15. La segona
part va ser una còpia exacta
de la primera, amb un final
d'infart. Els joves tortosins
van saber manejar els dols
últims atacs que van acabar
en gol i van servir per a arri-
bar al resultat final de 30-28.
Aquesta setmana, viatgen a
Sant Vicenç per enfrontar-se
a l'EH Sant Vicenç, un dels
dos equips que va aconseguir
derrotar als tortosins en la
primera volta.
El sènior masculí va deixar
escapar dos punts impor-
tants per a la lluita per l'as-
cens davant l'OAR Gràcia de
Sabadell per un 31-27. Tot i

això, els ebrencs continuen
sisens ja que el seu màxim
perseguidor va perdre.
Aquesta setmana reben a
casa a un difícil BCN-Sants,
que ocupa la 4a plaça de la
classificació i busca un lloc
en la zona d'ascens directe.
El cadet masculí es va veure
superat davant la rapidesa en
el contraatac del líder de la
competició, l’Epic Casino de
Terrassa, en un partit en què
es va contemplar una autènti-
ca pluja de gols. L’equip local,
tot i que va reaccionar a la
segona part, no va poder
remuntar el marcador. El
resultat final va ser de 35-55
favorable al EPIC Casino.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

El juvenil supera una prova de foc

JUDO

Fase Sector Est Campionat Espanya Sub-21

El Club Nautic San Carles, el
Club de Rem Delta de Sant
Jaume d'Enveja, el Club Nautic
Tortosa i el Club Nautic Amposta
han participat en la regata que
s'ha celebrat en aigües de l'es-
tany de Banyoles el 9 i 10 de
Març. La participació ha estat
magnifica, amb la presència de
tots els clubs de Catalunya i l'a-
ragonès Club Capri de
Mequinensa, amb un total de
350 remers i prop de 500
embarcacions que han competit
en categoria aleví, infantil, cadet,
juvenil, sènior i veterans. El Club

de Rem Tortosa ha dominat la
competició conquerint un total
de 32 medalles en total, 13
medalles d'or, set medalles de
plata i 12 medalles de bronze.
La victòria dels remers tortosins
ha estat cimentada en el seu
domini en categoria juvenil i
sènior amb 9 primers llocs del
total. Els resultats dels remers
del Club Nautic Amposta han
estat també molt bons, conque-
rint 25 medalles: 7 medalles
d'or, 9 medalles de plata i 9
medalles de bronze. Cinc podis
en total al medaller del CN Sant

Carles, amb 4 medalles de plata
i una de bronze que confirmen el
bon treball que estan realitzant
els remers rapitencs. També
destacar els de Sant Jaume
d'Enveja que comencen a con-
solidar-se al mon del rem olím-
pic, incrementant el nombre de
remers i embarcacions, agafant
experiència en la competició. En
definitiva resultats esperança-
dors dels nostres remers que
continuen la seva preparació per
a la  Regata Trail Acceso a la
Selección Nacional, els 22 i 23
de Març. 

REM

Confrontació catalana de rem olímpic

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

PM 7B F Vidal-Bar Aloha  P 3. 17.05 h

T CC C Maso-Moet  P 4 16 h

Toscà-Bar Munich  P 3 16 h

Matadero-SA Casals   P 4 17.05 h

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

Vinallop C Aube-Leis Clas P  2   16 h

Xapla C Habana-G Amics  P 2 18.10 h

FS Reguers-Nogan’s  P 4 18.10 h

CFS Roquetes-Rehau  P 2 17.05 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

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

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

CRAC de la setmana
ALEIX GARCIA, ULLDECONENC QUE HA DEBUTAT AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA SUB16

Aleix Garcia té 15 anys. Al
juny en farà 16. Es
d’Ulldecona. Es fill de
Quim, porter que va jugar
amb l’Ulldecona, Espanyol
B, Benicarló, R. Bítem,
Penyíscola, Alcanar i Horta.
Aleix, molt aviat, amb els
prebenjamins de
l’Ulldecona, ja va destacar
amb llum pròpia i, poste-
riorment, va ser fitxat per
jugar amb el benjamí del
Vila-real. Allí va iniciar la
seua trajectòria que, tot i la
seua joventut, no ha passat
desapercebuda. Aleix ja
s’ha estrenat amb la selec-
ció valenciana, el campio-
nat d’Espanya, jugant sent
més petit en una categoria
superior. La seua evolució
ja l’ha portat a ser convo-
cat i a debutar amb la
selecció espanyola sub-15
a Mèxic, i recentment amb
la sub-16 de la mà de Santi
Denia contra Hungria, dei-
xant bona mostra de les
seues condicions, segons
les cròniques de la premsa
esportiva especialitzada a

nivell estatal.
Queda molt per davant i el
jove jugador ulldeconenc
és conscient que ha de
seguir en la mateixa direc-
ció, amb humiltat i perse-
verància. De moment, va
pel bon camí i ja entra en la
història del futbol ebrenc
per haver estat internacio-
nal. Segueix les petjades
d’un altre ulldeconenc il.lus-
tre, Oriol Romeu.
MÉS EBRE: Quan et comu-
niquen la convocatòria per
jugar amb la selecció
espanyola, quines sensa-
cions vas tenir?.  
ALEIX GARCIA: Realment,
molta alegria. Tot i que ja
vaig estar en la sub-15, tor-
nara repetir en la sub-16 ha
estat molt important per a
mi. Jugar en la selecció es
un somni i veure que el
seleccionador confia en tu
una vegada més es una
gran satisfacció. 
ME: I del partit contra
Hungria, què recordes?
AG: Al començament
recordo que buscava un

joc fàcil i sense complica-
cions ja que estàs pendent
del nivell de l’equip contra-
ri, era la primera vegada
que jugàvem contra ells i
no sabíem com jugaven
realment. També comen-
ces a conèixer els teus
companys al terreny de joc
i adaptar-te al partit poc a
poc. Quan ja portàvem uns
minuts vaig anar agafant
confiança i a trobar-me
agust al camp, cosa que
em permetia participar
molt del joc.
ME: Com va començar tot?
De l’Ulldecona fins al Vila-
real i que destaques més
dels anys que portes al club
groguet?
AG: Jo vaig començar en 5
anys a jugar en los preben-
jamins de l’Ulldecona,
recordo que me posava de
porter i algun quart de
jugador. Al final me vaig
quedar de jugador i jugava
al mig del camp. Quan vaig
anar al Vila-Real, jugava de
davanter i poc a poc em
feien provar d´interior i mig
centre. Pot ser això m´ha
anat bé perquè ara en fut-
bol 11 me permet ser poli-
valent i em sento molt bé
jugant de mitja punta lliure.
Amb el Vila-real podria des-
tacar moltes coses de
bones i dolentes. Però el
més important és anar crei-
xent i aprenent dia a dia.
Pero hi ha coses que sem-
pre recordes amb més
il.lusió, com per exemple
ser finalistes a tornejos
importants com el Futuro
d´Amsterdam, el de la
Premier League a
Anglaterra i ser campions
als tornejos d´Algèria, el de
Romania o el d´Arnedo.
ME: Queda molt per davant.

S’ha de ser prudent, humil i
seguir lluitant. Amb molta
il.lusió.
AG: La veritat que si, s’ha
de tindre molta il.lusió en
seguir treballant cada dia
amb humilitat i anar apre-
nent per arribar al més alt.
També és molt important
fer-ho perquè m’agrada i en
gaudeixo jugant a futbol.
ME: Quan arribes al nivell
actual, tot i els 15 anys, cal
pensar que ja entres en un
contexte del que t’has d’ai-
llar una mica, a nivell de
representants, clubs inte-
ressats....qui t’ajuda amb
tot aquest tema?
AG: Per sort a casa meva
sempre ha hagut futbol, el
meu pare ja va jugar molts
anys i sempre he tingut
recolzament per part d’ell i
de la meua mare. Sempre
m’han ensenyat que jo

només pense en estudiar,
jugar a futbol i passar-m’ho
bé. Els altres temes als
que et refereixes és cosa
del meu pare que ara
compta amb l´assessora-
ment i representació de
Màgic Díaz i de la firma
comercial que em patroci-
na.
ME: Equip preferit?
AG: Jo com els de casa
sempre he sigut del Barça
la veritat, però des que
estic aquí a Vila-Real me
sento un més d´aquí.
ME: El teu idol?
AG: Xavi Hernández, per a
mi és el millor mig centre
del món, admiro la seva
qualitat i la seva capacitat
de dirigir un equip.
ME: Tot el que vius a hores
d’ara, et fa sacrificar-te molt
més que altres nois de la
teua edat. I, a la vegada, no

és fàcil compaginar-ho amb
els estudis. Com ho portes?
AG: Fins ara ho he compa-
ginat bé, però cada vegada
es fa més complicat, entre
els compromisos del Vila-
real, també formo part de
la Selecció Valenciana i ara
en la Selecció Espanyola,
cada vegada tens més
compromisos i menys
temps. I la veritat és que
aquest curs m’està costant
bastant. Ara faig quart
d´ESO.

ME: On has arribat ja és de
somni. Però en tens més?
AG: El meu somni...suposo
que el mateix que molts
jugadors de base com jo,
arribar algun dia a jugar a
primera divisió, pero sobre-
tot un gran somni per mi
seria guanyar una CHAM-
PIONS.

WEB FEF
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
ASCÓ

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

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

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

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

INGREDIENTS 4 PERSONES 

• 400 gr. d`arròs
• Oli d`oliva
• Sal
• Ceba
• Brou de peix
• 16 galeres

PREPARACIÓ:

En una cassola amb oli, sofregim les galeres i
preservem, després afegim l`arròs i les carxofes
trossejades, fins que estigui tot daurat. Afegim el
brou de peix i rectifiquem de sal, ho deixem uns
15 minuts al foc. Després afegim les galeres al
plat i bon profit.

Plat de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Arròs amb carxofes i galeres  

RESTAURANT VARADERO - SANT CARLES DE LA RÀPITA 
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan    

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

Renau Audi, Manuel   

Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Moran Sitja, Juan Carlos 

Barcelona, 123 A. (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Predomini del cel serè o poc ennuvolat en general. Malgrat això, a partir de mig-
dia arribaran alguns núvols alts pel sud que creuaran el territori de sud-oest a
nord-est i deixaran el cel enteranyinat al final de la jornada. A banda, al centre del
dia podran créixer alguns núvols d'evolució diürna aïllats a punts del Pirineu, el
Prepirineu i interior del quadrant nord-est, i fins a migdia es mantindran alguns
núvols de retenció al massís del Port.
Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà cobert o molt ennuvolat
durant la matinada. A partir de llavors la nuvolositat minvarà i el cel tendirà a que-
dar poc ennuvolat.

Precipitacions
Durant la matinada s'esperen algunes nevades febles i minses (fins a 2 cm) al ves-
sant nord del Pirineu.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran entre lleugerament i moderadament més baixes
en general, i hi haurà glaçades entre moderades i fortes al Pirineu i moderades a
la resta de l'interior. Els valors oscil·laran entre -7 i -2 ºC al Pirineu, entre -4 i 1 ºC
al Prepirineu, a la depressió Central i al Prelitoral nord, entre -2 i 3 ºC a la resta
del prelitoral, i entre 0 i 5 ºC al litoral. Les temperatures màximes pujaran de
manera lleugera i localment moderada. Es mouran entre 9 i 14 ºC al litoral sud i
central i al Pla de Lleida, i entre 6 i 11 ºC a la resta del territori, si bé seran pun-
tualment més altes al litoral i prelitoral nord.

Visibilitat
Al vessant nord del Pirineu serà entre regular i dolenta durant la matinada. A l'ini-
ci del matí millorarà i quedarà excel·lent. A la resta serà bona o excel·lent, pun-
tualment regular al massís del Port al matí.

Vent
Vent de component nord i oest entre fluix i moderat en general; tot i això, hi haurà
cops entre forts i molt forts fins a migdia a l'Empordà i a cotes altes del Pirineu.
Independentment, al nord del litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava el
vent serà fluix i de direcció variable a partir de migdia. Al final de la jornada el vent
quedarà fluix i de direcció variable en general, amb predomini del terral al litoral.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Respecte a la teva salut, evita els enuigs inne-
cessaris, no t'aporten gens i sol et creen
malestar. És possible que necessitis més vita-
mines.

Taure
20/4 al 19/5

És el moment que revisis certs comporta-
ments del passat. Si fumes, és un bon
moment per tractar de millorar una mica la
teva vida.

Bessons
20/5 al 21/6

S'apropen  millores en la teva vida  amorosa.
Respecte a la teva salut , si pots  donar-te un
respir  fes-ho. Intenta descansar de forma més
intel·ligent .

Cranc
22/6 al 21/7

Pensa  que pots treure més partit  als teus
moments de lleure, sobretot ara que s'apropa
una agradable sorpresa tot i que es possible-
ment trigarà uns dies.

Lleó
22/7 al 22/8

Si t'oblides de certs pensaments oxigenaràs la
teva ment. Unes vacances et sentirien molt bé,
ja que no has descansat tant com necessita-
ves. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui pots refredar-te , així que evita que el
fred afecti a la teva gola. Bona etapa per tot
el que hagi de veure amb el treball intel.lec-
tual.

Balança
22/9 al 22/10

Ara mateix tot el que necessites és tran-
quil·litat. Deixa les tensions per un altre
moment. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Has d'invertir més el teu temps en el teu
cos i relaxa més la teva ment. Els beneficis
que aconseguiràs així seran innegables.  

Sagitari
21/11 al 21/12

Respecte a la teva salut , pensa bé el que et
convé i actua amb saviesa. Hi ha algú que
vol aprofitar-se de tu , ves amb els ulls ben
oberts.

Capricorn
21/12 al 19/01

En trànsit de Venus  i el Sol  per la teva casa
vuit indica que viuràs una etapa  on pots des-
carregar les teves tensions  amb més facili-
tat. 

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs l'oportunitat de poder superar
aquestes petites xacres que véns arrosse-
gant des de fa dies .Deixa que et cuidin a
casa teva.  

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus i el sol per la teva casa sis
indica que tens bones defenses en aquest
moment . Un somriure pot alegrar-te el dia a tu
i als que t'envolten.   

MATÍ

SOL I NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL I NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

11º 5°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

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
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Es tracta d'una platafor-
ma experimental de pro-
moció de nous estils i tèc-
niques a través d'unes
màquines expenedores de
cigarrets dels anys 1970
reciclades, que permeten
adquirir art contemporani

en petit format. Les obres
que hi ha disposició del
públic es divideixen en
diferents categories, com
ara dibuixos, pintures,
àudio, tècniques mixtes,
gravats, etc, i el preu de
venda és de 5Û, dels
quals els artistes en
reben un benefici de 3Û
per peça venuda. Aquest
projecte, sorgit l'any
2011 d'una idea de l'artis-
ta alemany Joan Petry, ja
compta amb 25 màqui-
nes, mitjançant les quals
s'han distribuït un total de
12.000 obres de 66 artis-
tes procedents de tota
Europa. Segons Petry,
l'objectiu d'aquesta activi-

tat és propiciar la
col·laboració dels artis-
tes, tot creant una xarxa
que sobrepassa els límits
del mercat tradicional de
l'art i posar-lo d'aquesta
manera a l'abast de tot-
hom. Jordi Castells, artis-
ta tortosí que participa en
el projecte, destaca que
aquest nou mètode de
presentar l'art permet als
artistes obrir-se una
finestra cap a l'exterior i
donar-se a conèixer al
gran públic. Explicat que,
per formar part
d'Artsurprise, no és
necessàri pertànyer a la

comunitat El-Drac, però sí
que es demana que, per
participar-hi, cada autor
presenti un mínim de 100
peces. 

Per la seva banda, Jaume
Rocamora, l'altre artista
tortosí present al projec-
te, expressava que
aquest format estimula la

creativitat de l'artista i
apropa físicament a l'es-
pectador a l'obra, encu-
riosint-lo per l'activitat del
creador més enllà de la

peça adquirida: "Crec que
és una proposta que té
futur i servirà per fer-ne
una bona difusió", afirma,
així mateix, Rocamora.

Finalment, el regidor de
Cultura de l'Ajuntament de
Tortosa, Joaquim del
Pino, agraïa al col·lectiu
d'artistes que hagin pen-
sat en Tortosa per ubicar
aquesta màquina a la Sala
d'Exposicions Municipal
Antoni Garcia, espai que
forma part del Museu de
Tortosa ubicat a l'Antic
Escorxador, la qual cosa
permetrà promocionar
d'una forma més original
l'art i permetrà als artis-
tes participants poder
obtenir nous contactes
per desenvolupar la seva
creativitat.

Art a l'abast de tothom,
al Museu de Tortosa

El projecte socio-
escultòric Artsurprise,
sorgit del col·lectiu El-
Drac i ja present en
altres centres culturals
de l'Estat espanyol i
d'Alemanya, ha arribat
a Tortosa.

Els artistes tortosins Jordi Castells i Jaume Rocamora participen en aquesta proposta cultural

VOLS COMPRAR-TE UNA OBRA D’ART?

ACTUALITAT

REDACCIÓ

El projecte, sorgit l’any 2011, 
ja compta amb 25 màquines
distribuïdores d’obres d’art

             


