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La promotora Cid 95 cons-
truirà un hotel de quatre
estrelles amb 150 habita-
cions al nucli d'Alcanar
Platja amb la pretensió de
funcionar durant tot l'any
intentant captar un públic
familiar i esportiu proce-
dent de l'interior de la penín-
sula. El projecte, que ha
requerit una modificació del
planejament urbanístic
aprovada per tots els grups
municipals, suposarà una
inversió de 10 milions d'eu-
ros i, segons les previsions,
podria començar a funcio-
nar cap al 2016. Es calcula
que podria arribar a crear
60 llocs de treball directes,
a més d’uns 40 indirectes.
Dimecres es va fer l’acte
de presentació (imatge de
la fotografia).       

P3

Un hotel de 4 estrelles a Alcanar Platja

Els treballadors de la planta d'Ercros de Flix han rebutjat de forma clarament majoritària l'última proposta de
la direcció que rebaixava a 60 el nombre d'acomiadaments que preveia inicialment l'Expedient de Regulació
d'Ocupació (ERO). L'oposició a l'oferta de l'empresa ha sumat finalment 100 vots, per només 59 a favor,
cinc vots en blanc i un de nul. La plantilla considera que l'acceptació dels termes que proposava la direcció
no garanteix l'estabilitat dels llocs de treball a curt i mig termini. La vaga de fam de regidors de l’Ajuntament
va acabar ahir “davant la finalització de les negociacions entre empresa i comitè”. P8

Flix no es vol rendir

Terres de l’Ebre. Les administracions
comencen a treballar per finançar la consolidació
del barranc de la Galera.

P4

Esports. La Rapitenca visitarà diumenge el
camp del Cornellà amb l’objectiu de poder
seguir amb opcions de lluitar per la quarta
plaça. P10

Terres de l’Ebre. L'elevat cabal del tram final
de l'Ebre podria fer ajornar l'inici de la
temporada de navegabilitat fluvial. 
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, ha
manifestat la satisfacció de poder presentar
una bona notícia com és la voluntat de cons-
truir un nou hotel al municipi. 
Un projecte per desenvolupar turísticament
el municipi, generar riquesa, crear llocs de
treball, i al mateix temps, preservar el terri-
tori. A més aquest nou hotel cobrirà un dèfi-
cit existent pel que fa a allotjament. L'hotel
representarà una inversió al voltant de 10
milions d'euros, i segons les previsions, la
construcció podria iniciar-se a finals de
2014 i podria entrar en funcionament al

2016. L'hotel tindrà la categoria de 4 estre-
lles, disposarà de 150 habitacions, i ocu-
parà una parcel·la de terreny de 10.500
m2. 
D'aquests, 5.000 metres seran ocupats per
l'hotel, que tindrà zones de dos i tres alça-
des com a màxim, mentre que la resta de
l'espai es destinarà a zona de jardí, piscines
i altres equipaments. Es preveu que en un
principi es creïn entre 25-30 llocs de treball,
mentre que més endavant es podrien arribar
a crear fins a 60 llocs directes, a més d'uns
40 llocs indirectes.  

Editorial

Oportunitat per a Alcanar
Tripartit a Amposta?

Opinió

Manel Segarra Barreno, a l’edat de 54 anys,
ens ha deixat aquest passat 18 de març de
2013, a causa d’un accident de trànsit.
Se’m fa molt difícil escriure aquestes parau-
les, però crec que, encara que siguin 4 rat-
lles, ho havia de fer.
M’agradaria recordar a Manel com un gran
home, dedicat tota la seva vida a la seva pas-
sió, les motos. Mecànic de motos de profes-
sió, pilot i motero d’afició. No tan valorat a
casa nostra com ho era a l’estranger, en el
que la gent li tenia un gran apreci i respecte.
Dedicat a les motos clàssiques, on la marca
Moto Guzzi la preparava i la pilotava com
ningú. Com a palmarès més important
podem destacar la victòria a la cursa de
resistència de Biker’s Classic disputada al cir-
cuit belga d’Spa-Francorschamps, la victòria
al Bol d’Or Clàssic disputada al circuit francès
de Magny-Cours i les diverses victòries al tro-
feu internacional DECCLA, copes d’Espanya
de velocitat i resistència de clàssiques.
Respecte al Moto Club Roquetes, la seva
presència coma soci des dels inicis de l’enti-
tat i després com a pilot ha estat fonamental
per anar creixent com a moto club. Fent pas-
sejar el nostre nom arreu d’Europa, ha estat
importantíssim per a nosaltres.
Un home de caràcter introvertit però quan
parlaves en ell de motos aprenies una barba-

ritat, era un savi de la moto, donava goig
xerrar una estona amb ell.

Descansa en pau, Manolo, has estat un crac!

Xavi Cugat
President

Moto Club Roquetes

Un mite del motociclisme

Opinió

Possiblement a molts no us hem pogut dir i
donar gràcies, amb el dolor d'haver perdut al
nostre ser estimat.  No podem més que agrair
les mostres de carinyo i estima que ens heu fet
arribar durant aquests dies. Missatges per l'e-
mail, per facebook, per twitter, per carta, per
telèfon, els escrits i referits als mitjans de comu-
nicació, personalment, etc..
Han estat unes bones piles al nostre valor
desprès de l'àdeu de Josep Otero Gendre, el
nostre pare, iaio, espòs, germà, tio, amic, mes-
tre, exemple i model. Realment ens sentim molt
orgullosos del que ha sembrat Josep Otero din-
tre tots vatros. No és fàcil deixar empremtes
avui en dia. No és fàcil remoure vivències i emo-
cions que s'acompanyen en llàgrimes de grati-
tud. No és fàcil fer coincidir cors gastats i cors
novells bategant alhora com si li volguessin
donar un alè etern.
No és fàcil fer desembocar al mateix lloc dife-
rents ideologies, diferents creences, diferents
posicions socials, tots amb la mateixa corrent i
el mateix cabdal d'agraiment, afecte i respecte.

I tu, Josep Otero Gendre, ho has fet. El triunf de
l'home bo, de l'home humil, de l'home honrat.
No és gens fàcil expressar el que la família ha
sentit, ha rebut, ha palpat. Mai, en cap moment,
ens hem vist sols. Sempre arropats, i sentint la
vostra caldor entranyable, molt propera i since-
ra. Els vostres escrits, les vostres manifesta-
cions, les vostres abraçades, les vostres carí-
cies, les vostres mans obertes en oferiment de
qualsevol cosa que ens pugés aliviar el cos i si
convé, l'ànima, ens han reconfortat i ens han
donat forces per continuar drets i amb la sereno
necessària per matisar les nostres emocions.
La pèrdua de Josep Otero és insustituible, però
en el camí no hem de deixar d'agraïr la vostra
companyia i respecte. Teniu el nostre reconeixe-
ment per sempre i per sempre quedem a la vos-
tra disposició.

Moltes gràcies.
Familia Otero Roselló

De part de Josep Otero, a tots vatros, “Gràcies!”

Opinió

Ja fa unes setmanes que
Manel Ferré, l'alcalde
d'Amposta, ha iniciat una
campanya similar a la que
va fer durant les eleccions
municipals del 2011.
Davant el desgovern, la ino-
perància i algunes decisions
totalment injustificades,
com ara mantenir el con-
tracte del local de 1.000
m2 del centre de rehabilita-
ció, que ens costarà vora
dos milions d'euros als
ampostins i ampostines, CiU
opta per llençar una cortina
de fum al més pur estil de la
pel·lícula que porta, precisa-
ment, aquest nom, La corti-
na de fum (Wag the Dog,
1997). En aquest film, el
president dels Estats Units,
després de ser sorprès in
fraganti en una situació
escandalosa uns dies abans
de la seva reelecció, deci-
deix inventar-se una guerra
amb Albània que traslladi l'a-
tenció de la premsa del seu
affaire. 
L'alcalde d'Amposta ha
decidit inventar-se, per des-
viar l'atenció de la seva
mala gestió i de la seva
poca mà esquerra per esta-
blir ponts de diàleg amb l'o-
posició, l'existència d'un “tri-
partit” al consistori ampostí.
Un tripartit entre ERC, PSC i
PxC, ni més ni menys!!
Segurament als ciutadans
els resultaria més creïble
que s'hagués inventat una
guerra com és el cas de la
pel·lícula, i més si tenim en
compte que, d'acord amb
les declaracions del regidor
de PxC a l'Ajuntament
d'Amposta, l'alcalde li ha fet
l'oferta dos cops de pactar
amb ell. Per tant, l'únic tri-
partit possible ara mateix al
nostre poble estaria format
per Convergència, Unió i
PxC. Aquest estil de dir
públicament una cosa i als
despatxos fer-ne una altra

no és una novetat en Manel
Ferré i els seus assessors.
Recordem que a les elec-
cions municipals CiU va fer
córrer que hi havia un pacte
entre Esquerra i PSC i,
sense cap mena de pudor,
ens oferia a Esquerra un
pacte preelectoral per
repartir-nos la presidència
del Consell Comarcal del
Montsià i l'alcaldia
d'Amposta passés el que
passés a les eleccions; un
pacte que, evidentment, no
vam acceptar, ja que mai
hem entès la política com
un espai per obtenir pastís
per repartir. 
Des d'Esquerra instem l'al-
calde, Manel Ferré, i la sec-
ció local de CiU d'Amposta,
que deixin de banda els
intents de manipulació de
l'opinió ciutadana i es preo-
cupin més de resoldre tots
els conflictes que avui tenim
per culpa de la seva manca
de capacitat de gestió, per
mantenir despeses inútils,
lloguers desfasats i càrrecs
de confiança. Rebaixi les
xifres d'atur de la ciutat i
comenci a fer cas de les
mocions que presentem des
d'ERC, que estan extretes
de les demandes del poble.

Adam Tomàs portaveu del
grup municipal d'Esquerra

d'Amposta
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Generalitat, 10 - 43530 Alcanar (Tarragona)

Tel. 977 73 20 13 -Fax: 977 73 07 90 
Web: www.alcanar.cat 

ANUNCI

La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió de data 5/02/2013, va aprovar inicialment el projecte de xarxa d'abastament d'aigua a la
urbanització Montsià-Mar, d'Alcanar-Platja, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 61.196,72 Û (IVA inclòs).

Se sotmet informació pública aquest expedient, pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'últim anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o en un dels diaris de premsa periòdica, en l'àmbit municipal a què es refereix
el projecte en tramitació, a fi i efecte que els interessats puguin examinar l'expedient administratiu i formular-hi les al·legacions i/o suggeriments que con-
siderin convenients, al Departament d'Urbanisme d'aquest ajuntament en horari d'oficina. Tanmateix, en el supòsit que no se'n presentin, s'entendrà apro-
vat definitivament. 

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 15 de març de 2013

El passat dimecres, 20 de
març, es va presentar a
l'Ajuntament d'Alcanar, l'a-
cord per construir un hotel a
la urbanització Montsià-Mar
d'Alcanar-Platja. L'acte de
presentació va anar a càrrec
d'Alfons Montserrat, alcalde
d'Alcanar, de Manuel
Chicote, administrador gene-
ral de Promociones Cid 95,
empresa inversora del pro-
jecte, de Josep Cerveró, pre-
sident de Grup Cerveró, i de
la regidora de Turisme,
Mercè Fischer. 
L'alcalde d'Alcanar manifes-
tava la satisfacció de poder
presentar una bona notícia
com és la voluntat de cons-
truir un nou hotel al municipi,
producte de la col·laboració
entre l'administració local i el
sector privat, i explicava que
aquest projecte s'emmarca
en el Pla de
Desenvolupament Turístic
Local, redactat pel Grup

Cerveró, l'any 2008.
Els objectius que es marca-
ven en aquest Pla per desen-
volupar turísticament el
municipi, són els de generar
riquesa, crear llocs de tre-
ball, i al mateix temps, pre-
servar el territori. Un dels
punts en què es va veure
que s'havia de treballar més
era en l'aspecte de l'allotja-
ment. Per això, tal com afir-
mava Alfons Montserrat
“aquest nou hotel cobrirà un
dèficit existent al municipi
pel que fa a allotjament”.
L'hotel representarà una
inversió al voltant de 10
milions d'euros, i segons les
previsions, la construcció
podria iniciar-se a finals de
2014 i podria entrar en fun-
cionament al 2016. L'hotel
tindrà la categoria de 4
estrelles, disposarà de 150
habitacions, i ocuparà una
parcel·la de terreny de
10.500 m2. D'aquests,
5.000 metres seran ocupats
per l'hotel, que tindrà zones
de dos i tres alçades com a
màxim, mentre que la resta
de l'espai es destinarà a
zona de jardí, piscines i
altres equipaments. 
Per desestacionalitzar el
turisme estiuenc que rep
habitualment el municipi
d'Alcanar, s'intentarà poten-
ciar el turisme familiar, cre-
ant un ventall d'activitats
complementàries com
poden ser activitats esporti-

ves, de natura, i fins i tot de
tipus gastronòmic, que per-
metin que l'hotel pugui estar
en funcionament durant tot
l'any. En aquest sentit,
Manuel Chicote va explicar
que s'oferiran preus assequi-
bles a grups familiars per a
caps de setmana i per a
estades més llargues, men-
tre que també s'oferiran
preus atractius que permetin
captar el gran volum de viat-

gers que transiten per la
Carretera N-340, ja que l'ho-
tel estarà situat prop d'a-
questa via. Després de l'a-
provació inicial del projecte i
la modificació necessària del
Pla General d'Ordenació
Urbanística, amb els vots a
favor de tots els grups muni-
cipals, els següents passos
a seguir són demanar els
informes pertinents als dife-
rents organismes, aprovar-lo

provisionalment per part de
l'Ajuntament, i després tras-
lladar-lo a la Comissió
d'Urbanisme de les Terres
de l'Ebre perquè en faci l'a-
provació definitiva.
Destacar que l'acte de pre-
sentació va comptar també
amb la signatura d'un conve-
ni pel qual l'empresa promo-
tora es compromet a donar
preferència a la contractació
de personal del municipi

d'Alcanar, en igualtat de con-
dicions, tant durant la fase
de construcció, com també
per cobrir els llocs de treball
que es precisaran quan l'ho-
tel iniciarà la seua activitat.
Es preveu que en un principi
es creïn entre 25-30 llocs de
treball, mentre que més
endavant es podrien arribar
a crear fins a 60 llocs direc-
tes, a més d'uns 40 llocs
indirectes. 

Alcanar Platja tindrà un 
hotel de quatre estrelles

La promotora Cid 95
construirà un hotel de
quatre estrelles amb
150 habitacions al nucli
d'Alcanar Platja
(Montsià) amb la preten-
sió de funcionar durant
tot l'any intentant captar
un públic familiar i
esportiu procedent de
l'interior de la península. 

El projecte pretén «desestacionalitzar» l’oferta turística del municipi

Es crearan uns 60 llocs de treball, a més d’uns 40 indirectes

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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En aquest sentit, Xavier
Pallarès, ha explicat en la
seva visita a la zona afecta
pels esfondraments par-
cials del barranc que
“estem treballant perquè
les diverses administra-
cions, des de l'Ajuntament,
Diputació de Tarragona,

Govern i també l'Estat, jun-
tament amb els veïns acon-
seguim el finançament
necessari per poder actuar
en la consolidació del
barranc de la Galera, no
només la part de les cases
parcialment esfondrades
sinó ambdues parts”. 
Així, el projecte elaborat
des de fa anys, amb un
pressupost inicial d'uns
600.000 E caldrà revisar-lo
i distribuir-lo en diverses
fases, “d'aquesta manera,
podríem iniciar primera-
ment els treballs a la zona
més afectada, a través d'un
avançament del PUOSC
perquè l'Ajuntament conso-
lidés aquesta zona, i poste-
riorment, anar consolidant
la resta de barranc” - ha
avançat el delegat del
Govern.
Una proposta que des de
l'Ajuntament de la Galera es
veu amb satisfacció, des-
prés de prop de 13 anys de
preocupació per la situació

del barranc, perquè
“creiem que amb la implica-
ció de tots podrem trobar
la solució que durant tants
en anys ens ha preocupat” -
ha valorat l'alcalde, Ramon
Agustín Muñoz, que també
ha avançat que estudiaran
la possibilitat també de bus-
car ajuts de Protecció Civil

que “demanarem tant
l'Ajuntament com els veïns
afectats,  als quals facilita-
rem els tràmits perquè
puguin sol·licitar-los, si
tenen possibilitat”. 
La zona afectada implica
inicialment tres habitatges,
on s'han produït esfondra-
ments parcials, malgrat

que els veïns poden igual-
ment habitar-los. 
Serà la zona on s'iniciaran
els treballs “primerament
de neteja de vegetació i
consolidació del mur el
més aviat possible, per evi-
tar mals majors” - ha
comentat l'alcalde de la
Galera.

El delegat del Govern
a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, s'ha
reunit aquest dijous
amb l'alcalde de la
Galera, Ramon Agustín
Muñoz, juntament amb
les directores territo-
rials de Governació,
Rosa Peig, i Territori i
Sostenibilitat, Carme
Bigorra, per valorar
les afectacions dels
aiguats de les darreres
setmanes a les cases
vora el barranc de la
Galera. Cedida

Amb aquesta nova signa-
tura, es tanca la primera
etapa dels primers 4 anys
de vida de l'Estació
Nàutica i es dóna pas a
una etapa de consolidació
del projecte, que s'ha valo-
rat molt positivament per

part dels empresaris i de
l'administració local.
Una Estació Nàutica és un
destí certificat com
Excel·lent en turisme nàu-
tic, que involucra al sector
privat i a l'administració
local per tal de desenvolu-

par nous productes turís-
tics, promocionar-los, i
comercialitzar-los.Un valor
de promoció que se suma
a l'import de les reserves
turístiques efectuades a
través d'aquesta platafor-
ma de comercialització.

L’Estació Nàutica renova el conveni
amb l’Ajuntament 

de Sant Carles de la Ràpita
Per 4 anys més

Fou el cap de setmana pas-
sat. El portaveu de la CUP
al Parlament, David
Fernàndez, ha destacat la
important mobilització
social que ha generat
l'ANC en el seu primer any.
Fernández ha aplaudit la ini-
ciativa de l'Assemblea per
formar una cadena huma-
na l'11 de Setembre i que
s'hagi fixat una data límit
per a la celebració de la
consulta. La CUP, en canvi,
recela del Consell Català
per a la Transició Nacional
per ser un òrgan que
depèn del Departament de
Presidència. Per a
Fernández, aquest fet pot
confondre el procés sobira-
nista amb una obra de
Govern i rebutja que es par-
tiditzi el procés cap a la
independència. 

La CUP es
presenta a

l’Ebre

La Plataforma en
Defensa de les Terres del
Sénia ha enviat a la
Comissió Europea una
denúncia contra el pro-
jecte Castor d'emmagat-
zematge de gas.
Consideren que la infra-
estructura ha vulnerat les
directives europees en
matèria energètica, de
separació d'activitats, i
de mercat interior de gas
natural. Que el pressu-
post de la construcció de
la planta s'hagi triplicat,
ja havia estat denunciat
per la Comissió d'Energia
del govern espanyol. La
Plataforma demana ara
una auditoria externa
independent que valori el
sobrecost que suposarà
el Castor.

Demanen
auditoria al

projecte Castor

Visita de la zona afectada pels aiguats,
al barranc de la Galera

S’estudien possibles actuacions

ACTUALITAT
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“Una situació que ens
complica la demanda d'a-
quest actiu turístic però,
per contra, el gran cabal
és molt bo en altres
aspectes, com la campan-
ya de tractaments contra

la mosca negra perquè,
de moment, no són neces-
saris, malgrat que el
CODE treballa en altres
zones com les rieres” - ha
explicat el delegat del
Govern. 
Altres temes que també
s'han destacat en aquesta
sessió del Consell de
Direcció han estat la posa-
da en marxa a Deltebre de
les 20 places concerta-
des de la pionera
Residència per als malalts
en trastorns de conducta;
la convocatòria d'ajuts del
Departament d'Empresa i
Ocupació per a petites i
mitjanes empreses turísti-
ques (PIMES) que realitzin
inversions destinades a
l'actualització, renovació,
condicionament i millora
dels establiments d'allotja-
ment turístic o a l'adquisi-
ció de programari i maqui-
nari de noves tecnologies
per a usos de gestió d'es-

tabliments turístics o de
productes turístics. I han
fet també una valoració
molt positiva de la convo-
catòria del Ple del Pla
Estratègic Empresarial i
per a l'Ocupació de les
Terres de l'Ebre, celebrat
la passada setmana amb
la presència del conseller
d'Empresa i Ocupació,
Felip Puig, “especialment
per l'interès de la societat
civil per tirar endavant un
full de ruta per a les nos-
tres comarques, per al
qual caldrà la implicació
de tots” - ha valorat Xavier
Pallarès.

El delegat del Govern
a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, ha
remarcat que l'inici de
la campanya de nave-
gabilitat a l'Ebre està a
l'expectativa dels
cabals del riu per a la
propera setmana, ja
que “amb els 1.000
m3/s que baixen avui
per l'Ebre serà impos-
sible obrir la navega-
ció per Setmana Santa
com és habitual”.

Xavier Pallarès, delegat del Govern a l’Ebre. 

Cedida

El primer grup d'imposi-
tors de la Cooperativa de
l'Aldea (Baix Ebre) citats
a declarar aquest dilluns
al matí per la titular del
jutjat número 1 de
Tortosa, que instrueix les
diligències prèvies per la

querella contra l'exge-
rent, Daniel Ferré, ha rei-
terat la seva voluntat de
sumar-se a les accions
judicials obertes per
recuperar els seus estal-
vis. Amb les llibretes i
números de compte sota

el braç, una desena d'a-
fectats s'ha personat als
jutjats on han estat inte-
rrogats no només sobre
el seu cas particular i la
forma com van conèixer
el bloqueig de comptes,
sinó també si han tingut

coneixement d'alguna
irregularitat per part d'al-
gun soci, gestor o mem-
bre de la junta. D’altra
banda, el jutjat Social de
Tortosa ha desestimat la
demanda presentada per
l'exgerent de la
Cooperativa, Daniel
Ferré, pel seu acomiada-
ment. Ferré va presentar
una demanda contra la
societat reclamant-li una
indemnització de
134.000 euros en virtut
de les clàusules de blin-
datge del seu contracte.

La sentència però, consi-
dera que la mesura de
l'anterior junta rectora,
que el va considerar res-
ponsable del la fallida,
s'ajusta a un acomiada-
ment disciplinari proce-
dent i no admet indemnit-
zació. Malgrat això, el
jutge reconeix a Ferré -
que encara pot recórrer
al TSJC- el cobrament
17.669 euros de salaris i
pagues pendents. Uns
diners que difícilment per-
cebrà, atès que té els
béns embargats.

Desestimada la demanda presentada
per l’exgerent de 

la cooperativa de l’Aldea
Aquest reclamava una indemnització de 134.000 euros

El ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre ha aprovat per una-
nimitat les bases per la
concessió de subvencions
per al reequilibri territorial
comarcal. Aquestes sub-
vencions, derivades del
conveni anual signat entre
l'ens comarcal i
l'Associació Nuclear Ascó-
Vandellòs II (ANAV), s'adre-
cen als ajuntaments de la
comarca que no poden
ser beneficiaris de les sub-
vencions estatals destina-
des a dotacions i inver-
sions en infraestructures
derivades de l'aplicació
dels plans d'emergència
nuclear. Es tracta de
Benissanet, Ginestar,
Miravet i Rasquera que
rebran un ajut per un
import màxim de 12.500
euros.

El ple de la
Ribera d’Ebre

L'Audiència de Tarragona
ha revocat la decisió de
separar les causes de l'in-
cendi d'Horta de Sant
Joan, com havia dictami-
nat la jutgessa de
Gandesa en la interlocutò-
ria. El Tribunal Provincial ha
estimat el recurs
d'apel·lació interposat per
la defensa de Carles Font,
Delta 0, i ha arxivat la
imputació de Font pels
cinc delictes d'homicidi
imprudent i un de lesions
greus. L'Audiència consi-
dera que els dos presump-
tes incendiaris, Juan
Antonio Paz i Lorenzi
Forner, són presumptes
responsables criminals
dels delictes d'incendi i
dels resultats de les morts
i de les lesions causades. 

Revocat el recurs
al Delta 0

La navegabilitat de l’Ebre per Setmana Santa
Encara no sé sap si es podrà obrir

ACTUALITAT

“Una situació que ens
complica la demanda
d’aquest actiu turístic

però, per contra, el gran
cabal és molt bo per

altres aspectes”

REDACCIO
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I es que s'ha deixat d'as-
sistir a altres fires d'àmbit
nacional per tal de poder
ser a Moscou en aquesta
fira on es promocionarà la
Cala durant tres dies. La
Cala, així, estarà present
a l'estand de Catalunya,
dins de les Terres de
l'Ebre. Segons Damià
Llaó, Gerent de l'Àrea
Municipal de Turisme es
vol oferir als touropera-
dors russos una alternati-
va a Cambrils i Salou. I és
que, segons Llaó, tot i
que l'Ametlla no disposa

del perfil d'allotjament
hoteler i centres comer-
cials que busca aquest
tipus de turisme per realit-
zar estades llargues, sí
que es poden apropar i
fer alguna estada curta o
visita puntual.
Per tal de promocionar
l'Ametlla de Mar des de
l'Àrea de Turisme de
l'Ajuntament  s'han editat
uns follets, en anglès i
rus, on s'informa de les
activitats turístiques que
es poden realitzar al muni-
cipi amb el plat fort del
Tunatour. 
D'altra banda, també con-
tenen informació sobre
allotjaments i immobilià-
ries ja que el turisme rus
a més de visitar també es
habitual que s'interessi
per comprar.
“En aquesta fira no ens
limitarem a  oferir infor-
mació als visitants sinó
que ja hem concertat
cites amb touroperadors

per tal de promocionar tot
el que els pot oferir la
Cala”, remarca Vicent
Martí, regidor de l'Àrea
Municipal de Turisme de
l'Ametlla de Mar.
D'altra banda, des de l'À-
rea Turisme s'ha fet un
vídeo promocional que e

s pot visualitzar  a través
de la web de la Calartv
(www.ametllamar/laca-
lartv). 
I és que segons el Gerent
de l'Àrea Municipal de
Turisme el perfil del turis-
ta rus és de poder adqui-
sitiu alt, interessat en el

sol i platja, i la compra de
productes de luxe. Les
visites del turisme rus han
augmentat considerable-
ment a la Costa Daurada
els darrers anys, de fet es
calcula que la visiten
anualment més de
400.000 turistes russos.

Des de l'Àrea
Municipal de Turisme,
de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar s'ha
fet un esforç pressu-
postari per tal de
poder ser  presents a
la MITT 2013.

REDACCIÓ

L’Ametlla de Mar.

Cedida

Bítem ha començat les
obres d'urbanització del
carrer Doctor Fleming, una
de les artèries de comunica-
ció importants del poble. Es
tracta de la renovació inte-
gral del vial, amb la substitu-
ció de les xarxes de submi-

nistrament, clavegueram,
nova calçada i vorera, i enllu-
menat eficient. L ' ob r a
ha estat adjudicada per
121.000 euros a l'empresa
Urbaser i el termini d'execu-
ció és de 4 mesos. El
finançament va a càrrec del

PUOSC (81.000 euros),
Diputació de Tarragona
(29.000) i amb fons propis
de l'EMD de Bítem
(11.000). L'alcalde-presi-
dent de l'EMD, Josep Cugat,
acompanyat del regidor de
Serveis, Josep Serret, han

visitat aquesta setmana l'o-
bra. Cugat ha recordat que
tant el clavegueram com
l'asfaltat d'aquest i altres
carrers del poble estaven
força deteriorats, més de

quaranta anys després de la
seva construcció. L'alcalde
ha afegit que han demanat
acollir-se al PUOSC per
finançar la urbanització de
vuit carrers més del poble.

Obres d’urbanització del carrer
Doctor Fleming de Bítem

Es durà a terme una renovació integral del vial

La Federació d'ERC a les
Terres de l'Ebre reclama
un nou model de gestió
de residus i les politi-
ques ambientals al terri-
tori que permeti unificar
en un sol organismes les
cinc entitats que actual-
ment hi tenen competèn-
cies. El portaveu d'ERC
al Consell de la Baix
Ebre ha plantejat, així,
fusionar, "cinc en un", els
consorcis de residus del
Montsià; el Baix Ebre; la
Ribera d'Ebre, la Terra
Alta i el Priorat; la secció
de l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre i
els serveis tècnics
ambientals del Consorci
de Serve is
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (Code). 

ERC reclama un
nou model de

gestió de  residus

L'Ajuntament d'Amposta
va destinar 65.000 euros
a bonificar la implantació
de comerços o empre-
ses a la ciutat el passat
2012. Les bonificacions
fiscals van situar-se entre
el 50% i el 90% en el cas
de les contractacions.
Paral·lelament, l'entitat
municipal Amposta
empresa ofereix l'acom-
panyament als emprene-
dors des de l'inici de la
idea de negoci fins la
seva posada en funciona-
ment així com l'assesso-
rament per tal de minorar
les despeses alhora
d'emprendre una nova
empresa. 

Bonificacions a
empreses

d’Amposta

L’Ametlla de Mar, a la fira MITT 2013 de Moscou
En busca de turisme rus

ACTUALITAT
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L'oposició a l'oferta de
l'empresa ha sumat final-
ment 100 vots, per
només 59 a favor, cinc
vots en blanc i un de nul.
La plantilla considera que
l'acceptació dels termes
que proposava la direcció
no garanteix l'estabilitat
dels llocs de treball a curt
i mig termini. A m b
aquesta decisió, Ercros

podria ara per aplicar
l'ERO inicial que preveia
suprimir la línia de pro-
ducció de clor de la plan-
ta de Flix i mantenir única-
ment 45 treballadors en
actiu. Després del final
de les negociacions a
Madrid aquest dimecres
al vespre, la plantilla va
celebrar una assemblea a
les instal·lacions de la

planta per informar dels
detalls. Els onze regidors
de l'Ajuntament de Flix
van estar, fins ahir, tan-
cats i en vaga de fam a
l'espera que Ercros
mostrès el seu posiciona-
ment. Ahir  dijous, des
de l’Ajuntament de la
localitat de la Ribera, es
deia que “davant la finalit-
zació de les negociacions

entre empresa i comitè,
donem per finalitzada la
vaga de fam que aquest
consistori va iniciar el
dimarts passat, la finalitat
última de la qual era pres-
sionar per un acord
digne. Lamentem la
intransigència de l’empre-
sa, en negar-se a nego-
ciar una rebaixa salarial
per tal de minimitzar els

acomiadaments, solució
adoptada en multitud
d’ERO recentment i que
hagués permès, de ben
segur, avançar en les
negociacions. Felicitem
als treballadors d’Ercros
per l’acte de valentia i dig-
nitat què, en una situació
tan delicada com l’actual,
han manifestat avui (ahir
pel lector)”.

Els treballadors d’ERCROS de Flix rebutgen
l’última proposta de la direcció

Els treballadors de la
planta d'Ercros de Flix
han rebutjat de forma
clarament majoritària
l'última proposta de la
direcció que rebaixava
a 60 el nombre d'aco-
miadaments que pre-
veia inicialment
l'Expedient de
Regulació d'Ocupació
(ERO). 

Rebaixava a 60 el nombre d’acomiadaments que preveia inicialment l’ERO

La plantilla considera que l’acceptació no garanteix els llocs de treball

ACN/REDACCIÓ

Amb la finalitat de desta-
car les característiques
úniques i pròpies de la
marca Terres de l'Ebre, i
impulsar la dinamització
del turisme del territori,
els quatre consells
comarcals han presen-
tat un vídeo, realitzat
amb tecnologia 3D, que
destaca les potenciali-
tats i els atractius turís-
tics de la zona.
El banc audiovisual i d'i-
matges de les Terres de
l'Ebre està composat
per una col·lecció d'i-
matges del territori i
dos vídeos realitzats
amb tecnologia 3D. 
Una versió curta, de
només 4 minuts, que
presenta una composi-

ció més dinàmica i la
música del qual ha estat
cedida pel grup Xeic!,
originari de Roquetes. I,
també, una versió més
extensa, de 15 minuts,
que està configurat per
un muntatge que invita a
la reflexió i al pensa-
ment mitjançant unes
imatges úniques del
territori. 
Aquesta peça audiovi-
sual ha estat l'última
tasca realitzada pel con-
sorci de dinamització
turística de les Terres
de l'Ebre. 
Un consorci composat
pels consells comarcals
del territori i que actual-
ment es troba en fase
de liquidació.

Presentació d’un audiovisual amb tecnologia 3D 
per a reforçar la imatge turística del territori

Iniciativa dels Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre

El Consell Comarcal de
la Terra Alta i els cellers
de Gandesa i el Pinell de
Brai han signat un acord
per promocionar turísti-
cament el patrimoni
modernista de la comar-
ca. A través d'aquesta
col·laboració, es desen-
voluparan accions de
promoció turística dels
cellers modernistes de
Gandesa i el Pinell de
Brai, obra de l'arquitec-
te Cèsar Martinell. Amb
una partida de 40.000
euros, es difondrà mate-
rial promocional, es cre-
arà un audiovisual sobre
el celler de Gandesa, es
traduiran al rus els
audiovisuals de la coo-
perativa del Pinell de
Brai i s'incorporarà la
promoció conjunta d'a-
quest patrimoni moder-
nista als respectius
webs de les cooperati-
ves gandesana i pinella-
na.

Acord per la
promoció 

del
patrimoni

modernista

La policia local de Sant
Jaume d'Enveja
(Montsià) ha detingut 'in
fraganti' la matinada de
dijous el presumpte
autor d'un robatori amb
força en una botiga d'in-
formàtica i electrònica.
Cap a tres quarts de
tres de la matinada, la
patrulla de servei ha
observat que un establi-
ment del carrer Major
tenia la porta entreober-
ta. En dirigir-se a l'inte-
rior, els agents s'han
adonat que la porta
havia estat forçada i
que semblava que algú
n'havia sostret material
informàtic. Unes hores
més tard, han enxampat
'in fraganti' a dos
homes forçant una
perruqueria del costat.
Els agents han pogut
detenir un dels pre-
sumptes lladres i, l'al-
tre, ha estat localitzat i
detingut aquest matí a
Cambrils (Baix Camp).

Detenció a
Sant Jaume

ACTUALITAT
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Tortosa va ser l'escenari de
la primera trobada institu-
cional entre l'Advocacia
Catalana i el conseller de
Justícia, Germà Gordó, que
ha visitat les noves
instal·lacions del Col·legi
d'Advocats i Advocades de
Tortosa i s'ha reunit amb
els degans dels catorze
Col·legis d'Advocats cata-
lans, per primer cop des
que es troba al capdavant
de la conselleria. Durant la
reunió, l'Advocacia
Catalana va traslladar al
conseller les principals
inquietuds del col·lectiu i
s'ha ofert a col·laborar
amb l'administració catala-
na en tots aquells temes
que siguin de la seva

incumbència. La trobada
se celebrava coincidint
amb la festivitat de Sant
Ramon de Penyafort del
Col·legi d'Advocats i
Advocades de Tortosa,
durant la qual s'ha imposat
vuit togues als nous lletrats
tortosins, alhora que s'han
lliurat diverses distincions.
Durant la festa patronal, el
Col·legi d'Advocats i
Advocades de Tortosa va
lliurar el Premi Joan Martí i
Miralles, la màxima distin-
ció col·legial, a l'advocat
Valentín Faura Sanmartín i
ha nomenat Col·legiada
d'Honor a l'ex consellera de
Justícia Montserrat Tura,
alhora que ha concedit a la
Lliga contra el Càncer de

les Terres de l'Ebre el
Premi a la Solidaritat de
l'any 2012, que consisteix

en el lliurament d'un xec
per import del 0,7 % del
pressupost col·legial.

La compra d'aquests terrenys contribuirà a la continuïtat de les excavacions arqueològiques

Nova tancada a l’HVC

L'Escola d'Art i Disseny de
la ciutat d'Amposta seguirà
ocupant l'edifici de la
Castellania on es troba
actualment i s'ampliarà
amb la rehabilitació i
restauració de les cases
del davant, donat que tot i
estar afectades per un Pla
Especial Urbanístic, a
través de diverses
consultes amb el
Departament d'Urbanisme,
s'ha conclòs que no caldrà
enderrocar-les i que es
podran restaurar i
rehabilitar. Amb aquesta
rehabilitació integral de les
tres cases, que segons el

projecte inicial, que encara
no és definitiu, tindria un
pressupost aproximat de
800.000 euros, l'Escola
d'Art i Disseny obtindria
l'espai necessari per al seu
funcionament i per
mantenir la seva oferta
docent i formativa cobrint
les necessitats actuals.
Aquestes cases estaven
supeditades a un Pla
Especial de costes, cosa
que suposava el seu
enderroc. De les tres
cases, una encara està
habitada pel propietari, tot i
que l'Ajuntament l'acabarà
comprant, diu l’alcalde.

ESARDI continuarà al Castell 

Del 25 al 27 de març se
celebrarà a Deltebre la
primera edició de l'Esplai
de Pasqua centrat en les
tradicions. L'Esplai es farà
al Centre Cívic de Deltebre
en horari de matí (de 10h a
13h) i de tarda (de 16h a
19h) i està organitzat per
l'Associació sociocultural
Los Xaladors amb el suport
de l'Àrea d'Educació de
l'Ajuntament de Deltebre.
L'Esplai de Pasqua,
adreçat a xiquets i xiquetes
de 0 a 12 anys, compta
amb la col.laboració de
moltes entitats del
municipi, monitors i
voluntaris, que oferiran a
tots els xiquets i xiquetes
del poble, tres dies de
diversió mentre aprenen

tradicions com: tirar el rall,
fer mones, jugar a bitlles,
fer pastissets. També
gaudiran de passejos amb
carro i altres sorpreses. El
regidor d'Educació, Joan
Alginet, feia una crida a la
participació perque a
l'esplai "els xiquets i
xiquetes descobriran
diferents alternatives per
desenvolupar en els seus
temps lliure" mentre afegia
que " volem transmetre
valors que ja tenien els
seus iaios". La inauguració
de l'Esplai de Pasqua, es
farà el dilluns dia 25, de
l'Ajuntament de Deltebre.
Els abonaments per als
tres dies tenen un preu de
5 Û i l'entrada per a cada
sessió costarà 2.

Deltebre prepara el 1r Esplai de Pasqua
Aquesta adquisició permetrà
l'ampliació del perímetre del
jaciment com a bé d'interès
arqueològic i històric del
municipi, i contribuirà a asse-
gurar que les camapanyes
d'excavació tinguin continuï-
tat. El jaciment arqueològic
de Sant Jaume - Mas d'en
Serrà és un dels jaciments
més excepcionals del país, i
els descobriments que s'hi
ha fet han tingut ressò inter-
nacional. 
Datat en època preibèrica
(segles VII-VI a.C.), es troba
situat a la vessant sud de la
Serra del Montsià. És un
enclavament costaner que
va permetre mantenir un
contacte intens amb els pri-
mers comerciants mediterra-

nis que van arribar fins a les
nostres costes, com foren
els fenicis, i això va produir
que hi hagués un contacte
comercial entre les rutes de
l'Ebre i la Mediterrània. Des
de l'any 1997, el GRAP (Grup
de Recerques en
Arqueologia Protohistòrica
de la Universitat de
Barcelona) hi està duent a
terme campanyes d'excava-
ció, anualment i de forma
ininterrompuda, campanyes
que confirmen any rere any
l'extremada qualitat del jaci-
ment. El jaciment és molt ric
en troballes materials, però

també sorprèn pel bon estat
de conservació de les
estructures, que en alguns
casos compten amb 2
metres d'alçada originals. A
més, els descobriments que
s'hi ha realitzat han permès
fer reinterpretacions del món
preibèric al país, en aspec-
tes com l'organització
social, o els elements cons-
tructius i de defensa. 
Fins i tot, podria ser el pri-
mer jaciment on s'ha localit-
zat la primera claveguera de
tota Catalunya. I és que Sant
Jaume - Mas d'en Serrà ha
esdevingut un jaciment

imprescindible per poder
entendre millor el període de
la Primera Edat del Ferro.
Ara, amb l'adquisició de part
dels terrenys on es troba ubi-
cat el jaciment, s'assegura
en part, que els propers
anys es pugui continuar amb
la dinàmica de recerca
arqueològica. 
D'altra banda, l'adquisició
directa d'aquesta finca
també millorarà les actua-
cions organitzades per
l'Ajuntament d'Alcanar, i en
un futur, permetrà l'adequa-
ció de l'accés del públic al
jaciment.

Alcanar adquireix els terrenys del
jaciment de Sant Jaume-Mas 

L'Ajuntament d'Alcanar ha
formalitzat la compra de
part dels terrenys on s'ubi-
ca el jaciment preibèric de
Sant Jaume - Mas d'en
Serrà. Concretament, es
tracta de la finca situada
al polígon 4, parcel·la 22,
de la partida de Mas d'en
Serrà, d'una superfície de
27.843 m2. En aquesta
parcel·la es troba aproxi-
madament el 40% de la
superfície excavada del
jaciment.

Trobada institucional entre l’Advocacia
Catalana i el Conseller de Justícia

Va tenir lloc a Tortosa

ACTUALITAT

REDACCIO

Els treballadors de
l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa han
tornat aquest dimarts a
tancar-se a les
dependències del centre
per protestar contra el
nou còmput horari
"imposat" pel
Departament de Salut
que, sostenen, pot
acabar suposant
l'acomiadament dels
interins. Acampats amb
tendes al vestíbul des de
dos quarts de vuit del

matí i fins les deu de la
nit, els treballadors han
celebrat al migdia una
assemblea per reafirmar
el seu rebuig a l'ampliació
horària establerta per la
Generalitat amb l'oposició
dels sindicats. 
Asseguren que suposarà
una major càrrega de
feina i la reducció de
contractes, principalment,
interins, després de la
pèrdua de 80 llocs de
treball des de l'inici de les
retallades. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
celebrà ahir a Madrid l'acte institucional de clausura del seu
40è aniversari lliurant una distinció especial al mecenes tor-
tosí José Celma Prieto, per la seva contribució al desenvolu-
pament de la UNED.

ACTUALITAT

El telèfon 112 ha rebut fins
a les dotze del migdia
d’ahir 278 trucades
relacionades amb el
simulacre de risc químic
que Protecció Civil ha
desenvolupat dimecres fent
sonar 84 sirenes de la
xarxa d'alarmes adscrites
al Pla d'Emergència

Exterior del Sector Químic,
Plaseqcat. 
La prova, desplegada a 37
municipis del Tarragonès,
les Terres de l'Ebre,
Barcelona i àrea
metropolitana, ha estat
valorada de "gran èxit" per
la direcció general de
Protecció Civil.

Simulacre de risc químic 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La primera meitat de diumenge
va estar fracturada. I el Gavà va
saber rendibilitzar-ho. Va fer el 0-
1 i després, tot i l’empat local
arran d’una falta que va traure
l’especialista Raül Teixidó, va gau-
dir de dues opcions clares. La Ra-
pitenca, davant d’un equip que in-
tenta jugar des del darrera, va
estar espessa. El tècnic, en aca-
bar el partit, deia que “em vaig
equivocar. Vaig buscar pressionar
dalt i vam perdre el control del joc
que habitualment tenim. A la re-
presa, vam millorar i vam tenir el
control i també opcions però no
vam marcar. L’empat fou just”. La
Rapitenca visita diumenge (17
h) el Cornellà, tercer classificat.
La permanència està a tocar,

un fet meritori tenint en compte
que es va pujar en la lliga passa-
da i que la plantilla és curta d’e-
fectius i que han hagut moltes
baixes. “S’ha de valorar l’esforç
dels jugadors tan individual com
col.lectivament per haver sumat
ja 40 punts quan falten deu jor-
nades”. El proper partit és im-
portant per conservar opcions

de cara a ser ambiciosos i llui-
tar per la quarta plaça. És ara
l’al.licient. Per a mantenir aques-
tes opcions s’ha de sorpendre
al Cornellà. 
El proter Raül, l’operen avui, i
Ferran (en tres setmanes podria
tornar a còrrer) són baixa així
com Cristian i Raül Teixidó san-
cionats. Miguel és dubte.

Il.lusió fonamentada

La Rapitenca va empatar
a casa diumenge passat
contra el Gavà (1-1). Un
partit irregular en què
l’equip, sobre tot al pri-
mer temps, no va estar
fluid i tampoc ben posat
defensivament. El Gavà
va aprofitar-ho. La millo-
ra local de la represa  va
permetre controlar el
partit i tenir opcions,
però, amb un xic de pre-
cipitació, no va haver en-
cert en els darrers me-
tres. La permanència,
amb 40 punts, està més
prop. Ara queden encara
il.lusions per poder lluitar
per la quarta plaça.
Complicades però n’hi
ha. El partit de diumenge
a Cornellà, tercer classi-
ficat, és important en
aquest sentit. 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca, ja amb 40 punts, visita el Cornellà amb ambició de poder fer un salt

M.V.

Acció del gol del Gavà, diumenge passat, a la Devesa.

Avui seria un dia per desta-
car, i així ho faré, la Gala de l’Es-
port de l’Aldea que va tenir lloc
divendres passat, amb més de
600 persones al pavelló de la
localitat. Em vaig quedar grata-
ment sorprès, per l’organitza-
ció i per les actuacions i exhibi-
cions que van fer de la Gala un
acte distès i agradable. L’es-
port té vida. Es un motor. I sa-
tisfet estic de que així sigui. Ai-
xí mateix, m’agradaria
subratllar el gran ambient de
futbol que es viu a Alcanar habi-
tualment i que diumenge, en el
derbi contra el Jesús i Maria, va
estar accentuat. 500 persones
a la Fanecada i una Festa del
futbol que també cal estar-ne
satisfets. Com diu Celma a la
seua columna de la plana 14, a
les Terres de l’Ebre som dife-
rents. Ho vivim amb entusias-
me i passió.

Són dos apunts que volia re-
marcar perquè en èpoques en
les que es reflecteix la duresa
del context econòmic que vi-
vim, cal explicar també les bo-
nes notícies i la vitalitat dels
nostres esports. 

És important que tothom s’a-
doni de la rellevància de l’es-
port en la societat. Fa unes dé-
cades no s’hi apostava. Ara,

afortunadament, i parlo en ge-
neral, ha hagut consciència de
tot el que representa l’esport
per a un poble. El moviment
que suposa; a més del senti-
ment i l’emoció de ser el seu
ambaixador i, d’aquesta forma,
donar-lo a conèixer. D’altra ban-
da, i anant a un altre tema, tam-
bé m’ha vingut aquesta setma-
na al pensament la falta de
memòria que pot arribar a exis-
tir entre els humans, quan hi ha
un conflicte. I de paraula. Em
refereixo a casos en concret.
Un d’ells per una carta que una
persona va voler publicar de
forma anònima, anys enrera.
Una vegada vaig advertir-la de
que davant d’un jutge donaria
totes les seues dades, si així
se’m requeria, va voler tirar
avant igualment la carta. I quan
va arribar la denúncia i jo vaig
haver d’anar al jutjat a identifi-
car a la persona en concret, re-
sulta que aquesta, posterior-
ment, diu que no sap res de la
carta i que que de mi tampoc. I
mira que hi havia proves sufi-
cients.  Es bona aquesta...n’hi
ha més. En properes setma-
nes, us les explicaré. N’hi ha
una que encara és més greu.
La memòria....i la paraula que
la compromet...

La paraula de la memòria

L’opinió de Michel

Després de visitar el
Cornellà, els rapitencs
rebran  el Figueres, el

dijous Sant, dia 28, a les
21 hores.

Proper a casa

L’Amposta visitarà demà el Santfeliuenc (18 h)

El líder Ascó rebrà el Reddis
PRIMERA CATALANA

L’Ascó va superar amb bona
nota la prova que tenia al camp
del Torreforta (2-3). Havia de re-
fer-se de la derrota contra el Vila-
nova i havia de guanyar si volia
mantenir el liderat, ja que el Sant-
feliuenc va dormir dissabte sent
lider. I els de Rubio van traure
casta per remuntar en dues oca-
sions i van acabar guanyant amb
el gol de Piju a la represa. Amb el
2-3, l’Ascó va haver de patir però
va saber fer-ho demostrant que
està capacitat per suportar la
pressió en una jornada com
aquesta. En la propera, sabent el
resultat del Santfeliuenc, rebrà el
Reddis (diumenge, 12 h). L’Am-
posta serà el proper rival del se-

gon classificat, el Santfeliuenc,
demà dissabte a les 18 hores. El
tècnic Nacho Pérez deia que “el
calendari ha sigut capritxos, en
tres setmanes ens enfrontarem
als tres primers, tots tres amb
dinàmiques i objectius sem-
blants. En aquest sentit hem
afrontat un primer partit contra el
Viladecans en el qual vam ser su-
perats, però penso que van ha-
ver-hi elements que no es van po-
der controlar. Ara ens toca
passar pàgina, i buscar aquests
3 punts en un dels camps i
equips més regulars i competi-
tius de la categoria. No renuncia-
rem a fer el nostre joc, i treballar
amb molt d´ordre per poder
aconseguir alguna cosa positi-
va”. L’Amposta va perdre diu-
menge passat amb el Viladecans
(1-3) en un partit en què l’arbitre,
amb el seu criteri desigual, va
acabar crispant a l’afició ampos-
tina. Sergi Ventura, amb lesió al
menisc, ha dit adéu a la tempora-
da. 

És de la Penya del club ‘Che’ a les Terres de l’Ebre

Desè aniversari de la Penya
Valencianista Robert

DIMECRES

Dimecres, la Penya Va-
lencianista de les Terres
de l’Ebre, va fer una troba-
da commemorativa del
desè aniversari de la seua
fundació. Va assist ir el
president del club, Manolo
Llorente, i els exjugadors

Robert (la Penya du el seu
nom), Giné i Juan Sanchez.
També va assist ir Jonàs,
jugador actual de la prime-
ra planti l la del club de
Mestalla.

Unes 100 persones van
es van concentrar a l’acte.

L’Amposta, sisè, va
tornar a perdre a casa,
diumenge passat, amb

un arbitratge que va
crispar a l’afició

Sisena plaça

El remer Yago Gavilan, escollit millor esportista

Gala de la IX Festa 
de l’Esport aldeà

600 PERSONES AL PAVELLÓ

Unes 600 persones van pre-
senciar la Gala de la IX Festa de
l’Esport aldeà. Una Gala amb ac-

tuacions i en la que es van

lluirar els Premis per reconèixer
l’esforç i el sacrifici dels esporti-
tes de la localitat. Yago Gavilan,
del Club Nautic Amposta, s’em-
portava per segon any seguit el
premi al millor esportista (imatge
de la foto). Avui divendres, a Ca-
nal TE, (22.50 h), Més Esport
oferirà imatges de la Gala, amb
l’Alcalde Dani Andreu i la Regido-
ra d’Esports, Yolanda Tomàs. 

Avui divendres, a les 22.50
hores, programa Més

Esport amb motiu de la
Gala de l’Esport aldeà

A Canal TE
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El Catllar va guanyar al camp
de la Cava, líder del grup (0-1).
Era una jornada en què s’enfron-
taven els quatre primers. I que,
amb victòries dels equips locals,
haguessin pogut posar terra de
per mig amb els rivals. Però, co-
ses del futbol, no va ser així. Van
guanyar els dos visitants i ara la
part alta queda més comprimi-
da. Santi Forner, tècnic de la Ca-
va, explicava que “va ser un par-

tit molt tàctic, davant d’un Catllar
que em va sorpendre perquè no
va ser tan defensiu com es pre-
veia. No obstant, va haver molta
igualtat i nosaltres vam acusar
no poder obrir el camp. En
aquest sentit vam poder notar la
baixa de Mauri i la lesió d’Agus
als vint minuts”.

A la represa, el partit va se-
guir sent molt equilibrat. El més
just era l’empat però ells van sa-

ber aprofitar la seua única opció
i nosaltres no vam poder reca-
cionar”, deia el tècnic.

Santi afegia que “era una jor-
nada en la que, com a mínim, ha-
guéssim pogut deixar un rival di-
recte gairebé descartat. Ara
tornem a estar els quatre en la
lluita, conscients que hem de se-
guir treballant igual”. La Cava va
veure trencada la ratxa de set
victòries seguides.

El Catllar també s’apunta
VA GUANYAR AL CAMP DEL LÍDER, LA CAVA

Tortosa i l’Ampolla es van veu-
re les cares, a l’estadi, 26 anys
més tard. I van oferir un derbi
igualat, travat i en el que l’empat
final va ser just. Un penal rigorós
al minut 3, a favor del Tortosa,
va ser transformat per Joel. Ha-
gués pogut ser un lliure indirecte
però l’àrbitre va xiular penal. 

El Tortosa va tenir 20 minuts
de control del joc, davant de
l’Ampolla que va acusar el gol re-

but tan aviat. Però, a mesura
que avançava el partit, l’Ampolla
va entrar en situació i el derbi va
igualar-se. A l’inici de la represa,
arran d’un penal també rigorós,
Luis Alfonso va empatar. Amb
l’1-1, fins el final, el duel va ser
travat sense ocasions clares i
amb un empat final que va reflec-
tir el que va succeir sobre el
camp. El Tortosa, amb canvis en
l’onze inicial com és habitual, té

39 punts. L’Ampolla, que diume-
ge rebrà el líder la Cava, 34. Su-
ma un punt valuós en a lluita per
la permanència, per evitar possi-
bles compensacions. 

Va fer justícia
TORTOSA I L’AMPOLLA VAN EMPATAR (1-1)

El Catalònia visita demà el cuer, el Cunit, amb l’objectiu de sumar els
tres punts. I és que amb les dues derrotes seguides s’ha tornat a es-
tancar i necessita els punts per la permanència.  El tècnic del Cunit
ha dimitit. Dissabte passat el Cata va perdre a casa contra el Cam-
brils: “ens va faltar una mica més d’ofici, i també resoldre les oca-
sions que vam tenir, sobre tot a l’inici de la represa. El primer temps
va ser anivellat, sense ocasions clares. El Cambrils va marcar de fal-
ta. Al segon vam tenir opcions i vam empatar però en els darrers mi-
nuts, l’ansietat de guanyar ens va suposar un contraatac i l’1-2”, deia
Sisco Paredes. El pichichi Eugeni va ser baixa. Es va acusar.

El Catalònia no pot fallar demà
dissabte  al camp del Cunit

VA PERDRE CONTRA EL CAMBRILS (1-2)

El R. Bítem va aconseguir una golejada històrica (8-0), com la que la
temporada 92/93 va infringir al Torreforta, també a casa. 

El Cunit, cuer, va intentar jugar i va deixar fer-ho. Equip jove que, a
més, va donar moltes facilitats. I el R.Bítem, desafortunat darrerament
amb les darreres passades i també amb la culminació, les va encertar
totes en aquesta jornada, contra el cuer. Sergio Ruiz va fer cinc gols i
entre en la història del club. Jota (2) i Emili van ser els altres golejadors.
El R-Bítem, amb dues victòries seguides, apuntala la seua classificació
i esvaeix dubtes. Es reforça davant d’una recta final de lliga en la que
potser jutge de la competició. 

Sergio Ruiz fa història amb un
repòquer de gols, contra el cuer

EL R. BÍTEM APUNTALA LA SEUA ESTABILITAT

Edu Aguilar va fer l’1-0. Sebas, més tard, remuntaria.

Cedida

Se’n va parlar molt del derbi Al-
canar-Jesús i Maria, pel fet que
el conjunt visitant havia demanat
la presència de la força pública.
Tot va quedar en una anècdota
malgrat el malestar dels cana-
reus i comentaris puntuals que
van fer-se al respecte. I també
tot i les declaracions creuades
que van poder existir a través
d’una xarxa social al dia se-
güent. Ja ha passat.

Pel que respecta el partit, dir
que va ser espectacular. Una
autèntica festa del futbol. D’a-
quelles que fa veure que a les Te-

rres de l’Ebre som diferents. I,
sobre tot, a Alcanar. Com es viu
el futbol!. Amb quina passió,
amb quina entrega a uns colors. 

El Jesús i Maria va fer un plan-
tejament que li va sortir matemà-
tic. Va tancar espais i no va dei-
xar maniobrar a un Alcanar que
no va trobar-se còmode per la
pressió del rival. Malgrat això,
els canareus van tenir dues op-
cions en un primer temps de res-
pecte, d’iniciativa local contra-
rrestada per la bona feina
visitant. A la represa, el partit va
anar obrint-se. La lectura era la

mateixa, però amb més profun-
ditat visitant. Semblava que era
d’aquells dies que qui marcava el
gol podia guanyar. El més lluny
de la realitat. L’Alcanar  (de les
poques vegades que va trencar
per banda) va fer l’1-0, obra d’E-

du. No obstant, llavors va aparèi-
xer el protagonista: Sebas. Un
rebuig a la frontal i gran gol.
Amb l’1-1, i els dos equips amb
deu, el derbi va perdre rigor. El
Jesús i Maria estava esperonat
mentre l’Alcanar buscava l’heori-
ca. Es va abocar. I va poder de-
cidir al minut 90 amb el remat
d’Edu Aguilar. Del 2-1, es va pas-
sar a l’1-2 amb una contra d’es-
cola, de manual, màgica. El mag
de la ruleta va ser Víctor, De Cal
va col.laborar i culminació de
crac de Sebas. El Fari partida-
lenc es va consagrar.

O Rei Sebas
Dos grans gols del jugador del Jesús i Maria signen la remuntada

EL GRAN DERBI. ALCANAR-JESÚS I MARIA, 1-2

El Roquetenc va golejar el
Gandesa (4-0) i agafa aire per
sortir de la zona compromesa.
Aquesta, per a ell, és una lectu-
ra positiva. Però n’hi ha més: la
forma en què va guanyar. Es la
segona victòria consecutiva. L’e-
quip, a Jesús i Maria, ja va jugar
amb molta serietat, actitud i

caràcter. L’actitud ha existit en
altres jornades però ara, en les
dues darreres, està acompanya-
da d’autoestima i confiança.

L’equip va jugar amb molta
disciplina i sent solidari. Va po-
sar més intensitat, defensiva i
ofensiva, que un Gandesa que
va estar espès, sense con-

tundència. I això que els gande-
sans van gaudir de les seues op-
cions, al primer temps i també
al segon, amb el 2-0. Però el Ro-
quetenc va tenir més pegada.
Mario, molt oportú, va aprofitar
un servei magistral d’Aleix. 1-0.

L’assistent va anul.lar un gol a
Lluís, de forma rigorosa. Mario,
de nou oportú, a l’inici de la re-
presa, va fer el 2-0, amb una
passada d’un Crespo, jugador
que contagia i que determina
amb la seua aportació. Està que
se’n surt. El Roquetenc es va
quedar amb deu i el Gandesa va
poder entrar en situació. Però
va fallar. Aleix va fer la resta
amb dos gols marca de la casa.
El Roquetenc es reforça animi-
cament en un moment impor-
tant.  El Gandesa va tornar a ser

irregular i va veure frenada la
seua ratxa. No es pot acomodar
i la lliçó ha d’apendre-la. Diumen-
ge rebrà l’Alcanar amb les bai-
xes de Soriano, Roger i Batalla
per sanció, a més dels lesio-
nats. Finalment dir que Ximo Ta-
larn, tècnic del Roquetenc, va
fer la marató de Barcelona, diu-
menge. Va acabar el 3626 de
18000 inscrits, millorant la mar-
ca de l’any passat. Enguany 3
hores i 29 minuts, mentre que
l'any passat foren 3 hores i 45
minuts. 

El Roquetenc canvia la seua
dinàmica a còpia de caràcter

VA GOLEJAR EL GANDESA (4-0)

Els gandesans no van estar
a l’alçada del partit, jugant
amb menys intensitat que

el rival.

Intensitat

500 aficionats a la
Fanecada. Un ambient de

futbol privilegiat i un
comportament noble i

esportiu.

Gran ambient

L’Ampolla rebrà al líder
la Cava, diumenge

vinent.

Remuntada

Una acció d’un partit del Catalònia, a casa, d’aquesta temporada.
CANAL TE
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El Perelló va golejar el Campredó (4-0) i amplia distàncies en el liderat. El
partit no va tenir molta història. El líder va solventar amb els gols de Clua,
Tudela i amb dos de Vicent que van ser el premi a la lluita i a la seua per-
serverància, un cop ha tornat a l’equip després de la lesió.

El Perelló visita diumenge l’Aldeana en partit avançat a les 12 del mig-
dia. El Campredó, cuer del grup, no s’ha refet després de les sancions i
ja ha tirat la tovallola. El dijous sant, a les 20 hores, rebrà el Santa Bàrba-
ra en partit de recuperació. 

El líder Perelló amplia distàncies
DIUMENGE VISITA L’ALDEANA, A LES 12 H.

El Flix va empatar amb la Sénia (0-0). D’aquesta forma, s’allunya del
liderat. Els locals van dur la iniciativa però es van trobar amb la Sé-
nia, equip molt ben posicionat sobre el camp. I que va tancar molt bé
al darrera. A més, va gaudir d’opcions clares per a poder marcar. 

El Flix es va queixar del criteri arbitral. “No en accions determinants
però ens va anar minat amb els minuts amb targetes i faltes que van
condicionar”. A Flix creuen que “des que portem l’estelada, hi ha àr-
bitres castellanoparlants que ens estan torpedinant. Fins i tot un va
indicar a l’acta que el Flix lluia a la samarreta motius politics...”.

La possible polèmica per l’estelada
EL FLIX NO POT BATRE A LA SÉNIA (0-0)

El Pinell va golejar el Vilalba (0-5) en el derbi. Un resultat que ha encès el
llum d’alarma. El vilalbins, limitats, segueixen negats a porteria i les prime-
res opcions que van tenir, no les van aprofitar. El Pinell, que ha donat la bai-
xa a Julio, va anar per feina i va resoldre al primer temps amb gols de To-
ni i d’Agustí (2).  A la represa, Camarero i Sergi van finiquitar el partit. El
Vilalba afonta dos partits claus, diumenge a Deltebre i Divendres Sant con-
tra el Sant Jaume (recuperació). D’altra banda, el Deltebre agafa oxigen a
Tivenys (2-5). La primera meitat va ser anivellada. Robert i Pinyol van mar-
car pels locals, Rovira i el debutant Pache, pels visitants. A la represa, Ro-
bert fou expulsat i el Deltebre va decidir amb gols de Narcis (2) i Chacón.
Arasa (també Roquetenc B, com Pache) ha fitxat amb el Deltebre. 

El Pinell goleja i neguiteja el Vilalba
EL DELTEBRE ES RECUPERA AMB EL TRIOMF A TIVENYS

L’ULLDECONA ES DISPARA I JA ÉS TERCER

Narcís Labòria, ara tècnic de
l’Ametlla, li té ben agafada la
mida a l’Olímpic, el seu exequip.  
L’Ametlla, ben posada, cons-
cient del que es jugava, va tan-
car bé els espais i va buscar el
contraatac. Així, al primer
temps, va gaudir de dues
opcions. L’Olímpic duia la iniciati-
va però era massa previsible i
no podia posar-li ritme al joc per
superar l’entramat defensiu del
rival. Només va fer sensació de
perill en accions a pilota atura-
da. A la represa, els caleros van
avançar-se amb un gol de
Robert, amb un llançament exte-
rior que va sorpendre. L’Olímpic

es va posar les piles. En acció
d’estratègia va empatar. Xut de
Jaume que va desviar un defen-
sa calero. Els locals van ser més
directes i van intensificar el seu
domini. Van tenir diverses
opcions però Ivan, encertat, va
evitar-les. La Cala, a la contra,
va tenir la seua. I final, 1-1.
L’Olímpic,  amb un partit menys,
és segon.  Amb l’Ametlla ha tor-
nat el davanter Sam. El presi
Manel Llambrich ha decidit dimi-
tir per discrepances amb la junta
per un tema del futbol base, con-
cretament del juvenil. 
Abans del partit es va fer el pas-
sadís al cadet de l’Olímpic.

L’Ametlla fa ensopegar a l’Olímpic
Robert va fer el 0-1 mentre que Jaume Guiu, amb la col.laboració d’un defensa, va marcar l’1-1

EL PRESIDENT DE L’AMETLLA HA DIMITIT PER DISCREPANCES AMB LA SEUA JUNTA DIRECTIVA

Això és afició. Ni en partits de la Segona B hi
ha tants espectadors!. El derbi Alcanar-Jesús i
Maria es va escalfar durant la setmana. El J. i
Maria va demanar la presència dels Mossos
d’Esquadra per al partit, a Alcanar.  Em pregun-
to jo si això va ser una estratègia per a despis-
tar a l’Alcanar? Si és així, va funcionar-li. Però la
realitat, sigui com vulgui, és que com es viu,
com vivim, el futbol en aquestes comarques,
La forma és espectacular. Vaja, que això passa en la última jornada
i a la Fanecada han d’acudir fins els Geos.... El que no entenc és
que es designés a l’àrbitre Francesc Roca i després hi hagués un
canvi i aquest àrbitre va xiular el R. Bítem-Cunit. Quins misteris de la
Federació i les designacions. Però quina grandesa la del futbol. De
perdre aquest partit, el Jesús i Maria estaria gairebé KO per a poder
aspirar a cotes més altes. Les dues jornades anteriors, ni el joc ni
l’actitud dels roigiblancs va estar a l’alçada. Va perdre en temps afe-
git al camp del Catalònia i després, a casa, va caure amb el
Roquetenc, i això que anava guanyant. La moral podia estar per
terra i van anar a Alcanar, reben un gol i llavors va aparèixer el mag
de Sebas. Primer empata i després fa el gol de la victòria. Un juga-
dor que té més núvies per a la temporada propera que arròs hi ha
al Delta...  Què bé que s’ho passen les aficions aquesta temporada!
tan la de la Cava com la del Jesús i Maria. No solament estan a la
part alta, lluitant per l’ascens si no que a més viuen partits d’alt vol-
tatge. Com si fos un Madrid-Barça. Com es viu el futbol a l’Ebre! Es
digne d’admirar. Gairebé cada cap de setmana espectacles dantes-
cos dels jugadors, enrenous als camps, àrbitres que fan més gran
la festa si no tenen el seu dia... Vostès s’adonen de que quan xiula
una dona, si que es trauen targetes, si que hi ha tensió...però la
cosa no va a més. En un altre capitol explicaré perquè passa això. 
Penso que a la Cava estan contents per la victòria del Jesús i Maria
perquè per ells és més temud l’Alcanar. El Catllar va aiguar-li la festa
després de set victòries. El rècord es va trencar. Aquest cap de set-
mana veurem algun resultat sorpresa. En les jornades 22 i 23 va
perdre el Jesús i Maria. En la 24 l’Alcanar i la Cava. Qui serà el dam-
nificat en aquesta jornada? La Cava visita l’Ampolla, que està en un
bon moment. L’Alcanar té un partit trampa a Gandesa, equip al que
dissabte van fer-li quatre gols. Això va en contra de l’Alcanar. El mis-
ter Enric Aleixendri els farà suar tinta aquesta setmana als jugadors
de l’equip de la capital de la Terra Alta.
Fa dues temporades van liar-la els de l’Alcanar contra el Valls amb
un camp ple amb 1000 persones. Van fer campanya amb el cartell
per anunciar el partit, amb la foto dels Gladiadors. Em compten i
em costa creure que els partits Alcanar-Jesús i Maria del primer
equip i de futbol base, en algunes ocasions, han estat caldejats. La
setmana passada va escalfar el partit el Jesús i Maria demanat
ajuda a Déu, a Jesús, a l’Esperit Sant i a la força pública. L’equip
estava amb la moral molt baixa. Això és el futbol de les Terres de
l’Ebre. Som diferents. Per això enguany els tres primers equips de
Segona són ebrencs. I els tres estan que trauen xispes entre ells.
Jo no ho comprenc. Però si això dóna vida i salsa al futbol i als
pobles i és molt important per oblidar els problemes quotidians. La
història no acaba aquí. Aviat arriba el derbi Tortosa-Jesús i Maria. Hi
haurà coets, focs artificials... no sé si les directives s’abraçaran
intensament... la història continua. La setmana propera, capitol 345
d’aquesta Segona catalana. Està que crema... Com vaig dir temps
enrera, no som la Quinta Provincia. En quant a futbol, som d’un altre
planeta.  
AMPOSTA, LA SEUA AFICIÓ MEREIX MOLT MÉS. El que li
passa a l’Amposta és de rècord amb vuit victòries fora. Però sola-
ment tres victòries a casa enfront tres derrotes en desplaçaments.
S’ha de valorar la temporada, amb la plantilla confeccionada amb
jugadors joves i inexperts a la categoria. Però jo demano que
Nacho canvi de tàctica; l’afició, sempre nombrosa i exigent mereix
més. Tot i que també cal recordar que aquest diumenge estava
indignada amb l’arbitratge. 
QUÈ PASSA A LA RAPITENCA? Estan preparant alguna
bomba?. Se’n pot anar Teixidó?. Fernando, secretari tècnic, potser
el president? El Vila-real vol arribar a una entesa perquè sigui filial la
temporada propera? Què passa a la Raoitenca, l’equip del Tri-ki-tri?
De moment, res de tot això succeeix. Al juny desvelarem alguna
bomba, petita o gran. 
3A CATALANA. ESCUMA I XABÓ PER A LA PROMOCIÓ
11 jugadors del Perelló han marcat gols i la seua estrella, Mohe,

n’ha fet 21. I Raul Tudela  està en gran forma. Aquest Perelló, si no
hi ha debacle, o serà campió o promocionarà. Aquest equip és el
segon millor de la segona volta i el millor de les darreres set jorna-
des. La segona plaça té més candidats, entre ells un equip que ha
passat d’estar en posicions complicades a afegir-se a la festa de
lluitar per l’ascens: l’Ulldecona, que porta el ritme de la segona volta
de l’any passat quan només va perdre dos partits. A casa està invic-
te i el diumenge va remuntar contra l’Aldeana i va guanyar, un cop
més, amb un gol del juvenil Tortajada, que ja és el quart golejador
d’aquest equip, en solament 4 partits. La Sénia s’hi juga dissabte el
ser o no ser per a la promoció d’ascens contra un Ulldecona cres-
cut. “Nosaltres no sabem si pujarem o no, però el nostre objectiu
és quedar per sobre de la Sénia”. El Flix fins la jornada 16 havia
assolit 31 punts (1.93 per partit) i amb el nou mister, en set partits,

Mossos, Geos...detectius: partit
Alcanar-Jesús i Maria

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Narcís Labòria va retrobar-se amb els amics de Móra, diumenge.

L’Aldeana, indignat amb l’arbitratge

L’Ulldecona va guanyar l’Aldeana (3-2) i ja acumula 13 jornades sense
perdre. Gallego, aprofitant un servei d’Iker, va fer el 0-1. Acte seguit Bo-
rrel va empatar. Abans del descans, Santi, posició dubtosa de Masdeu,
va marcar el 2-1. Però l’Aldeana reaccionaria i arran d’una falta de Yas-
sine, que no era segons els locals, Sorinel establia el 2-2. Llavors, Cho-
li i Ignasi foren expulsats “expulsions totalment injustes”, deien des de
l’Aldea. I al 80, el visitant Magrinyà va rebre una pilotada. Sagnava del
nas. La jugada va seguir i l’Ulldecona va marcar el 3-2, obra del juvenil
emergent: Aleix Tortajada.  Fou el detonant del malestar aldeà.

8 JORNADES SENSE PERDRE, 3 VICTÒRIES SEGUIDES

Segona volta per emmarcar del S. Bàrbara
El S.Bàrbara va refermar al camp de l’Atlas la seua progressió. Amb la
confiança que li donen els resultats. En un partit físic, de contacte, en el
que l’Atlas va estar millor al primer temps, quan es va avançar amb el gol
de Johnny, a la represa, amb l’entrada de Jaume, els planers van guan-
yar metres i van remuntar. Roda, amb gran gol de falta, va empatar. I Gi-
labert, amb penal a Jaume, va signar la remuntada. El Santa s’impulsa. 

DIVENDRES SANT (16 H), JUGARÀ A VILALBA

Tres punts vitals per al Sant Jaume
El Sant Jaume va guanyar 1-0 a l’Horta en un partit amb doble valor en la
lluita per la permanència. Els d’Anton van sumar tres punts vitals en un
duel a cara o creu. Va ser un partit igualat, de respecte, que es va obrir
a la segona meitat. Va ser llavors quan l’Horta va tenir un parell d’arriba-
des i quan el Sant Jaume va intensficar el seu domini. Un gol de Jordi Ru-
llo va acabar decidint amb l’1-0. El Sant Jaume visitarà el Vilalba (recupe-
ració) el divendres sant. El Pinell-la Sénia es jugarà el dijous. 

El Camarles guanya l’Horta, dimecres
El Camarles va perdre dissabte a Móra la Nova (1-0). Magi va fer el gol.
I dimecres, també amb bona actitud, va vèncer l’Horta (2-0). Té més
tranquil.litat. L’Horta, en canvi, es complica. Fluixà i Quim van marcar. 

la mitjana baixa a 1,57 per partit quedant demostrat que el cessament d’un entrenador mai és la solució. Devallada espectacular del Vilalba de Gaspar
amb solament dues victòries en les darreres 13 jornades. O posa el mister Gaspar piles d’alt voltatge als seus davanters o acabarà baixant. Però
també cal recordar que Don Gaspar té chistera i fa miracles. Algun dia ho comptaré. Tres cops s’ha intentat jugar el Camarles-Horta i finalment es va
disputar dimecres (2-0). Em recorda un partit Benissanet-Perelló. L’àrbitre, el dia del partit, es va confondre d’hora i va arribar abans: “Jo no puc xiu-
lar perquè he de marxar a treballar després i no tindré temps”, va explicar. La segona vegada no es va presentar l’àrbitre i es va plantejar que xiulés
algú que es va oferir. Va fer-ho el president del Benissanet. Va guanyar el Benissanet i 3 gols van ser de penal, xiulats pel president local, com no.... 
ENTRENADOR QUESTIONAT. Un gran mister, una gran persona està sent questionat tota la temporada. Si segueix, haurà de fer neteja al vestidor.
Em consta que el president vol que continui. S’ho mereix. Ja dirà més endavant qui és.
A MADRID HI HA UN EQUIP QUE ES DIU BARÇA. Pot haver-hi un equip del Barça a la capital de l’Estat?. Doncs si, fundat el 1999. El seu nom és
USFC Barcelona i té un equip a la regional, i altres de futbol base.
SUPERMAN MICHEL. EL MESSI EBRENC. La setmana passada vaig veure el programa de Michel, homenatge al senyor Otero. Un deu Michel per
la teua professionalitat. Poder tenir al programa a dos fills d’Otero i gairebé en directe a Edu Albacar i a Pichi Alonso. Em va fer emocionar el progra-
ma. Em van caure unes llàgrimes al veure exjugadors del Tortosa amb el fèretre. Les imatges oferides d’una presentació del Tortosa de fa 31 anys
van ser esxcepcionals, i més escoltar al senyor Otero dirigint-se als jugadors demanant sentit moral de la responsabilitat i molt de sacrifici. Els juga-
dors portaven uns pantalons que eren com minifaldes. Com ha canviat tot.... I els valors del Dertusa que va fundar el senyor Otero: “ No protestar,
joc nét“, haurien d’estar en totes les escoles i s’hauria d’apendre de la seua filosofia. Jo ho tinc clar, no crec que hi hagi debat. La persona que més
sap de futbol és Michel Viñas, en aquestes terres. Es la més mediàtica i la que té més capacitat de convocatòria. I la més seguida. Per tot el que sap
i la memòria d’elefant que privilegiadament té. Es Super Michel.  Agrair-li els programes que fa i sobre tot el d’Otero. Em va fer emocionar. Una abraça-
da molt gran a tota la familia. 
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Batea (17 h)
Jesús i Maria-Benissanet (16 h)

Diumenge 
Godall-Arnes (16.30 h)
Alcanar-la Galera (16 h)
Muntells-Corbera (12 h)
R. Bítem-Xerta (17 h)

Bot-Tivissa (16 h)
Deltebre-Ginestar (15.15 h)

RESULTATS

24a jornada Quarta catalana

Tivissa-Jesús i Maria sus

Batea-Godall 1-2

Muntells-la Galera 3-1

Benissanet-Deltebre 4-0

Xerta-Bot 2-4

Ginestar-Catalònia 3-2

Arnes-Alcanar 2-1

Corbera-Roquetenc 6-0

Descansava, R. Bítem

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 23 105 22 60

2. Alcanar 23 55 16 54

3. Batea 22 56 30 51

4. R. Bítem 22 65 20 45

5. Catalònia 23 42 45 36

6. Godall 23 65 49 34

7. Bot 22 51 48 33

8. Arnes 22 35 33 33

9. Benissanet 22 42 36 31

10. Tivissa 21 46 50 29

11. la Galera 23 33 61 29

12. Ginestar 22 38 48 26

13. Roquetenc 21 36 53 23

14. Xerta 23 36 52 20

15. Jesús i Maria 21 29 50 15

16. Muntells 23 32 67 14

17. Deltebre 22 14 100 6

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Tortosa Ebre-Ginestar (16 h)

Gandesa-Arnes (18 h)

Diumenge

la Cava-R. Bítem (10.30 h)

Alcanar-Aldeana (11.15 h)

Olimpic-Masdenverge (12 h)

S. Bàrbara-Ulldecona (sus)

Jesús i Maria i Amposta descansen

RESULTATS

22a jornada Femení

Arnes-S. Bàrbara 4-2

Masdenverge-Alcanar 2-5

R. Bítem-Gandesa 0-1

Tortosa Ebre-la Cava 2-7

Jesús i Maria-Ginestar 1-0

Amposta-Olimpic 10-0

Descansaven, Ulldecona i Aldeana

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. La Cava 17 102 16 49

2. Amposta 19 104 25 49

3. Ulldecona 18 117 14 47

4. S. Bàrbara 20 57 37 38

5. Arnes 18 81 25 37

6. Jesús i Maria 19 38 45 28

7. Tortosa Ebre 19 50 70 27

8. R. Bítem 19 36 43 25

9. Aldeana 19 37 86 19

10. Alcanar 20 22 69 17

11. Olimpic 19 37 97 15

12. Gandesa 19 17 59 11

13. Masdenverge 19 237 87 7

14. Ginestar 17 23 75 6

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

la Sénia-Ulldecona (17.30 h)
Campredó-Sant Jaume (16 h)

Horta-Olimpic (17.15 h)
Diumenge

Pinell-Atlas (16.30 h)
S. Bàrbara-Móra la Nova (17 h)

Camarles-Flix (16.30 h)
Aldeana-Perelló (12 h)

l’Ametlla-Tivenys (16.30 h)
Deltebre-Vilalba (17.30 h)

RESULTATS

24 jornada, Tercera catalana  

Tivenys-Deltebre 2-5

Móra la N-Camarles 1-0

Atlas-S. Bàrbara 1-2

Flix-la Sénia 0-0

Ulldecona-Aldeana 3-2

Perelló-Campredó 4-0

Sant Jaume-Horta 1-0

Vilalba-Pinell 0-5

Olimpic-l’Ametlla 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 24 59 32 52

2. Olimpic 23 50 19 47

3. Ulldecona 24 38 25 46

4. Flix 24 54 27 45

5. la Sénia 23 43 24 41

6. Móra Nova 24 36 33 39

7. Pinell 23 52 35 35

8. Camarles 24 35 37 35

9. S. Bàrbara 23 42 41 33

10. Deltebre 23 33 38 30

11. Atlas 24 36 36 29

12. Aldeana 24 31 38 27

13. l’Ametlla 24 26 37 27

14. Horta 24 35 49 27

15. Sant Jaume 23 35 41 26

16. Vilalba 23 35 55 24

17. Tivenys 24 34 67 14

18. Campredó 23 21 61 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Cunit-Catalònia (17 h)
Calafell-Tortosa (17 h)

Diumenge 
l’Ampolla-la Cava (16 h)

Catllar-Salou (12 h)
SP i SP-Roda Berà (11.30 h)
Vilaseca-R. Bítem (16.30 h)
Cambrils-Roquetenc (12 h)
Gandesa-Alcanar (16.30 h)

Jesús i Maria-Camp Clar (17 h)

RESULTATS

22 jornada, Segona catalana

Roquetenc-Gandesa 4-0

Catalònia-Cambrils 1-2

C. Clar-Calafell 1-1

R. Berà-Vilaseca 2-2

R. Bítem-Cunit 8-0

Salou-SP i SP 4-0

la Cava-Catllar 0-1

Alcanar-Jesús i Maria1-2

Tortosa-l’Ampolla 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 24 49 26 51

2. J. i Maria 24 56 28 48

3. Alcanar 24 59 26 47

4. Catllar 24 32 24 44

5. Vilaseca 24 40 26 40

6. Tortosa 24 42 28 39

7. R. Bítem 24 38 26 38

8. Gandesa 24 41 39 38

9. l’Ampolla 24 33 31 34

10. Cambrils 24 38 30 33

11. Roquetenc 24 35 35 30

12. Roda Berà 24 26 33 29

13. Catalònia 24 38 51 27

14. Camp Clar 24 26 43 26

15. Salou 24 24 43 23

16. Calafell 24 24 45 22

17. SP i SP 24 22 54 20

18. Cunit 24 21 56 13

Segona catalana

Acció del gol de Robert. Era el 0-1, diumenge, al partit Olimpic-l’Ametlla.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Perelló es distancia en
el liderat però l’Olímpic
té un partit menys que

recuperarà dimarts
vinent, a Deltebre.

Tercera catalana
PRÒXIMA JORNADA  
Terrassa-Palamós

Castelldefels-Balaguer
Manlleu-Vic

Santboià-Olot
Vilafranca-Pobla Mafumet

Figueres-Europa
Cornellà-Rapitenca (diu 17 h)

Gavà-Vilassar
Muntanyesa-Rubí
Gramanet-Júpiter

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 28 19 5 4 48 16 62
2. Europa 28 17 8 3 36 16 59
3. Cornellà 28 17 6 5 51 28 57
4. Manlleu 28 12 11 5 34 17 47
5. Figueres 28 12 7 9 36 33 43
6. Terrassa 28 11 9 8 34 23 42
7. Pobla Mafumet 28 10 11 7 36 34 41
8. Rapitenca 28 9 13 6 28 21 40
9. Rubí 28 10 10 8 38 28 40
10. Santboià 28 9 10 9 32 31 37
11. Gavà 28 9 6 13 27 30 33
12. Vilassar 28 8 8 12 29 36 32
13. Gramanet 28 5 16 7 20 22 31
14. Vilafranca 28 8 7 13 26 37 31
15. Muntanyesa 28 7 9 12 26 44 30
16. Castelledefels 28 6 10 12 20 36 28
17. Júpiter 28 6 7 15 28 45 25
18. Palamós 28 5 10 13 28 46 25
19. Balaguer 28 4 11 13 28 45 23
20. Vic 28 4 10 14 22 39 22

Tercera divisió RESULTATS
27a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Vista Alegre-Tecnofutbol

Torredembarra-Morell

Igualada-Tàrrega

Martinenc-Vilanova

Andorra-Torreforta

Ascó-Reddis (diu 12 h)

Santfeliuenc-Amposta (dis18h)

Viladecans-Valls

Cervera-Sants

RESULTATS

24 jornada, Primera catalana

Morell-Igualada 1-1

Reddis-Santfeliuenc 1-5

Torreforta-Ascó 2-3

Tecnofutbol-Torredem. 2-4

Tàrrega-Martinenc 0-3

Sants-Vista Alegre 2-4

Valls-Cervera 0-1

Vilanova-Andorra 1-2

Amposta-Viladecans 1-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 24 58 22 54

2. Santfeliuenc 24 42 18 53

3. Viladecans 24 45 18 52

4. Martinenc 24 46 22 44

5. Igualada 23 46 25 43

6. Amposta 24 38 29 39

7. Vista Alegre 23 37 36 33

8. Vilanova 24 33 33 30

9. Tàrrega 24 31 37 30

10. Reddis 24 26 50 29

11. Andorra 22 27 34 27

12. Torreforta 23 28 39 26

13. Sants 23 35 46 25

14. Torredembarra 24 33 38 23

15. Cervera 24 25 42 23

16. Tecnofutbol 24 22 43 23

17. Valls 24 21 37 22

18. Morell 24 18 42 22
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FUTBOL SALA. TORTOSA

Mundial Indoor de Trial
Demà dissabte es disputarà la quarta i
penúltima prova del Mundial Indoor de
Trial a la cuitat alemanya de  Bielefeld. 
El pilot de Piera Toni Bou hi arriba com a
líder destacat del certamen mundialista
amb un total de 60 punts, seguit de tarra-
goní Albert Cabestany amb 36, de
Tajahisa Fujinami ambn 29, de l’ulldeco-
nenc Adam Raga amb 28 i de Jeroni
Fajardo amb 27. Els dos pilots de la
demarcació de Tarragona lluitarà per la
victòria, encara que saben que no será
fácil perquè Bou es troba en un bon
moment i lluitarà per a deixar la competi-
ció sentenciada a manca de la disputa de
la prova de Niza, el proper dia 12 d’abril.

L’Amposta va perdre en la
seua visita a la pista del
Lanzarote (32-27). Tot i les
adversitats en forma de bai-
xes, les ampostines van fer
un bon partit i van estar dins
del mateix fins el final quan,
amb el marcador ajustat, es
van veure perjudicades per
diverses decisions de les
col.legiades que van poder
condicionar. I que van poder
influir en el desenllaç del
duel. L’Amposta, tot i anar

per darrera al marcador des
de gairebé els primers
minuts, no va distanciar-se
del rival i va ser gràcies a la
seua actitud i al seu com-
promís sobre la pista. 
Al descans s’arribava amb
el 16-13 i a la represa la
dinàmica fou la mateixa.
L’Amposta va estar, per
moments, prop de l’empat.
Però aquest es resistia i ja a
darrera hora, amb diferèn-
cia de tres gols per a les

canàries, es van produir les
decisions arbitrals que, en
el moment decisiu, hagues-
sin pogut permetre igualar
el marcador. L’Amposta, tot
i no tenir possibilitats de fer
rotacions, va estar lluitant
fins el darrer sospir. Al final
32-27.
Amposta: Galvez, Alonso
(1), Domingo (8), Uliaque
(3), Tortajada (2), Juncosa
(3), Sara Garcia (4) i Simon
(6). 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. A LANZAROTE (32-27)

Bona imatge, tot i la derrota

El nucli de Tecnificacio
Priorat-Tortosa va tenir un fi
de setmana amb molta acti-
vitat.
El dissabte Daine Cordero
va ser 12a. en la catego-
ria -48k i Carla Montañez
10a -44k, totes dues varen
participar amb la selecció
Espanyola a l'Europa Cup a
Coimbra. I el diumenge,
Copa d'Espanya Júnior a
Salamanca:
Daine Cordero va acabar
en el primer lloc en la cate-

goria -48k. Cal destacar la
progressió i el gran obtin-
gut per la jove judoca de
18 anys.
Pel que respecta a la Copa
Catalunya cadet, disputada
el cap de setmana passat a
Girona, informar que
Ariadna Escola fou primere
en -52k i Cristofol Dauden
1e, Marc Castella 3e,
Aleix Borrell 5e -60k i Adam
Teixidor 5e -66k. 
Sense dubte, gran resultats
dels nostres judoques.

El sènior masculí afronta la
recta final de la fase regu-
lar, a només 4 jornades per
al finali està en la sisena
plaça  i, tot i que ho té com-
plicat, encara lluita per
aconseguir la 3a plaça que
atorga l'ascens directe a 2a
catalana. Ara mateix es tro-
ben a 3 punts del 4t i a 5
del 3r. Aquesta setmana els
tortosins rebien al BCN-
Sants, 3r classificat, en la
que venia a ser la primera
prova de foc, la primera
final. Els ebrencs sabien
molt bé el valor dels punts
que estaven en joc i van
demostrar que els volien.
Un partit que a priori es

mostrava complicat per als
tortosins, que després de
diverses setmanes recupe-
raven totes les baixes. Com
solen acostumar els del
Baix Ebre mostren la seva
millor cara a casa, i aquest
cap de setmana no va ser
menys, van acabar fent un
dels partits més seriosos
de la temporada, i així els
barcelonins no tinguessin
gairebé opcions. Amb un
matalàs d'entre 2-5 gols
durant tot el partit i un gran
encert en la porteria, s'arri-
bava al 18-16 a l'equador. A
la represa, els tortosins no
van baixar el ritme i amb
una gran eficàcia tan ofen-

siva com defensiva, van
poder guanyar  per un
merescut 32-28. Aquesta
setmana, els ebrencs viat-
gen a Berga, equip matemà-
ticament descendit.
Després afrontaran la recta
final amb dos partits a casa
molt importants davant el
Cardedeu i el Pardinyes,
rivals directes per l'ascens.
D'altra banda els juvenils
del club viatjaven a St.
Vicenç dels Horts.
Finalment 21-21 i reparti-
ment de punts. Aquesta set-
mana els tortosins reben a
casa al Ràpid Cornellà. Els
cadets, per la seua part,
van perdre 32-28. 

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

Primera final, superada

JUDO

Europa Cup, a Coimbra

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

PM 7B F. Vidal-Casa Maso  P 4. 16 h

Moet-Toscà P 1 18.10 h

B. Munich-Matadero  P 1 17.05 h

Diables Bar Aloha-SA Casals P 2 17.05 h

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

Vinallop C Aube-Xapla   P  2   18.10 h

Grup Amics-FS Reguers   P 2 16 h

Nogans-CFS Roquetes    P 4 17.05 h

Leis Clas-Rehau   P 1 16 h

RESULTATS

2 jornada, 2a Fase Grup A 

Matadero-SA Casals 2-10

Toscà-Bar Munich 5-2

T CC C Maso-Moet 1-1

PM 7B FVidal-D. B.Aloha 2-13

RESULTATS

2 jornada, 2a Fase Grup B  

CFS Roquetes-Rehau 6-2

FS Reguers-Nogans 6-3

Xapla Habana-G. Amics 5-3

Vinallop C Aube-Leis       3-6

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Bar Aloha 2 18 5 4
2. SA Casals 2 18 6 4
3. Taberna CC C. Maso 2 6 4 3
4. Moet 2 5 3 3
5. Toscà 2 9 10 2
6. B Munich 2 5 10 0
7. Matadero 2 5 15 0
8. PM 7B F Vidal 2 4 17 2

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Leis Clas 2 13 5 4
2. FS Reguers 2 10 4 4
3. Xapla Habana 2 10 8 3
4. Vinallop Aube 2 9 8 2
5. CFS Roquetes 2 8 9 2
6. Nogans 2 8 11 1
7. G. Amics 2 5 11 0
8. Rehau 2 3 10 0

QUARTA CATALANA

La nostra seleccio masculina de Pàdel es situa al capdavant de la segona divisio A i aixi d'a-
questa manera presenta la seva candidatura oficial a aconseguir l'ascens despres d’haver-se
disputat 7 jornades, d'un total de 18. Aquest dissabte passat ens visitava el líder Aiguesverds
que finalment no es va presentar a l’eliminatori. Així que els tres punts es van quedar a casa.
Pel que fa a les noies gran victòria a les pistes del Tennis Park de Tarragona on les nostres
ebrenques van demostrar capacitat de sacrifici guanyant tots els partits a tres sets, l'equip
format per Ester Cabanes, Mireia Salvado, Charo Chico, Raquel Bertomeu, Mar Gianni i Glòria
Cid, van fer possible que el 3/0 aconseguit a les pistes tarragonines el situi en segona posi-
cio i el posi de ple en la lluita per l'ascens de categoria. D’altra banda, dir que per un malentès
no es va poder disputar una semifinal del Platinium i que es tornarà a repetir integrament, al
Club Esportiu Amposta, del 27 de maig al 2 de juny. 

Padel. Les seleccions són líders

El Corbera, líder, està més prop
de confirmar l’ascens quan li res-
ten nou jornades. Va golejar el
filial del Roquetenc (6-0). Fidel (3),
Cacau, Vili i Ivan van ser els gole-
jadors. L’Alcanar va veure trenca-
da la seua ratxa al camp de
l’Arnes. Li va costar adaptar-se al
partit, a més de que l’Arnes va
jugar molt posat (2-1). Treig i
Saumell van fer el 2-0. L’Alcanar,
en desacord amb l’arbitratge, va
marcar el 2-1 però, tot i tenir
opcions, no va poder empatar.
El Batea, per la seua banda, va
tornar a perdre a casa. I ara se li
ajusta la situació si no guanya els
propers partits, al camp del
Catalònia B i al del Roquetenc B
(recuperació). I sempre que el R.
Bítem apreti per darrera. Joan va
fer el 0-1 pel Godall; empataria
Alejo però Gilabert aconseguiria
l’1-2. Destacar per últim que els
Muntells va assolir la quarta victò-
ria en la lliga. 

El Corbera,
més prop

Aquest cap de setmana pas-
sat, només tenien competi-
ció els tres equips més
veterans del club, el juvenil,
el sènior femení i masculí.
Començant pel juvenil, que
es van desplaçar al camp
del líder, el C.E. Roca va
perdre per un contundent 3-
0 amb parcials (25-17, 25-
17 i 25-17).  D’altra banda,
el sènior femení va rebre a
l'Escola Orlandai, equip que
ja s'havien trobat a l'altra
competició, i igual que en

els altres partits, les roque-
teres van guanyar per 3-1.
Els parcials van ser (22-25,
25-12, 25-18 i 25-18).
Després, el sènior masculí
rebia a C.V.Vall d'Hebron
"B". Partit que va ser molt
assequible per als roque-
tencs. La gran superioritat
era molt evident davant l'e-
quip contrari, imposant-se
per 3-0 amb parcials (25-
10, 25-18 i 25-15). La set-
mana vinent, tornen a jugar
els mateixos equips, ja que

els més petits han acabat la
competició. Demà dissabte,
hi haurà tarda de volei al
pavelló de Roquetes, ja que
els tres equips juguen a
casa. Començant pel juvenil
que rep al C.V.Arenys,
seguidament el sènior feme-
ní juga amb el C.V.Ametlla
del Valles i per últim el mas-
culí que rebrà al
C.V.Vilafranca.
En categoria juvenil,
Roquetes i Barcelona seran
les seus de les fases finals.

VOLEI ROQUETES

Els equips sèniors no perdonen

Després de la gran victòria d'a-
quest diumenge contra el
segon clasificat de la categoria
i el màxim rival, el Sicoris,
aconseguint a més capgirar el
bàsquet average a l'últim ins-
tant, el Bàsquet Cantaires es
col.loca en una posició de privi-
legi per poder aconseguir el
tan desitjat ascens.
El partit va començar amb un
lleuger domini visitant. Tot i
aquest irregular començament
els ebrencs no es van desen-
ganxar mai en el marcador,
sent aquesta una altra gran vir-

tut a destacar de l'equip: la
competivitat. Al final d'aquest
primer quart el marcador
reflectia un igualat 14-16. I 36-
31, al descans. A més d'agafar
avantatge en el marcador es va
aconseguir una altra cosa
encara més important: sentir
que es controlava el joc.
El tercer quart fou el millor. Va
acabar amb el 60-49.
L'últim quart va ser el més
emocionant. Després de supe-
rar un últim intent lleidetà per
ficar-se a dins del partit (66-62,
minut 35), es va arribar als

últims 2 minuts amb un avantat-
ge de 6-8 punts, suficients per
obtenir la victòria. I aquí va
començar un altre partit, de
només 2 minuts, en el que ens
vam jugar quelcom tan impor-
tant com l'average entre els
dos equips (recordem que a
Lleida es va perdre per 7 punts
de diferència). Ha estat una
veritable partida d'escacs amb
fins a 5 temps morts. Una
darrera acció en l'últim segon
fou la cistella per aconseguir
els 9 punts de diferència final i
així guanyar el partit i l'average.

CLUB BÀSQUET CANTAIRES

El primer equip, cada cop més líder
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L’ENTREVISTA DIANA MAR
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
AGRUPACIÓ DE CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE TORTOSA

Més Ebre: Fa pocs dies
heu presentat el progra-
ma d'activitats  per
Setmana Santa a Tortosa.
Novetats?
Agrupació de
Confraries: La progra-
mació per a l'edició d'en-
guany, té novetats en tots
els àmbits. De fet podem
començar parlant de la
renovació en la imatge
gràfica d'aquesta celebra-
ció amb una clara intenció
de convertir la celebració
en un dels principals
actius turístics del munici-
pi. Els actes es van iniciar
el passat 15 de març
amb les Versions de
Setmana Santa a càrrec
de la Confraria de l'AV de

Santa Clara. Altres activi-
tats destacades les vam
viure, el dissabte 16 amb
un taller infantil, i la pre-
sentació de la Banda de
Tambors “Lo Golafre” que
es va fer per la tarda. Ahir
dijous 21, per una altra
banda, es va dur a terme
el lliurament de premis de
l'11è Concurs de Dibuix
Infantil. I avui 22 i demà
23 de març té lloc la inau-
guració d'una exposició
de fotografies, “La
Setmana Santa des dels
nostres ulls”, així com la
presentació del conte “La
casa dels mil somnis”,
l'autora del qual ha estat
Lourdes Pujol. Tots
aquests actes es realitza-
ran al Centre
d'Interpretació de la

Setmana Santa. 
Més Ebre: Un dels
moments més esperats
de cada nova edició és el
pregó. Qui serà l'encarre-
gat, enguany?
Agrupació de
Confraries: Enguany
anirà a càrrec de
Monsenyor Paolo
Gualtieri, de la Secretaria
d'Estat del Vaticà, demà
dissabte 23 de març a les
20.30 hores. Aquesta
proposta es va tenir en
compte des del primer
moment en què la nova
presidenta de
l'Agrupació, Cinta
Fontanet, va accedir al
càrreg. 
Més Ebre: Pel que fa a

les processons. Quan s'i-
niciaran?
Agrupació de
Confraries: Les proces-
sons s'iniciaran el
Diumenge de Rams, dia
24, amb la de la Passió,
seguida de la processó
del Silenci el dijous 28 i la
del Sant Enterrament el
divendres 29. Totes elles
començaran a les 20 h, a
excepció de la processó
del Silenci la qual, com
sempre, s'iniciarà a les
00 h amb un recorregut
que enguany arribarà fins
al call jueu. 
Més Ebre: Hi haurà
Música Sacra en aquesta
edició?
Agrupació de
Confraries: Es realitza-
ran dos concerts, el pri-

mer el dia 22 de març a
les 20:00 h a l'Església
de Sant Jaume de
Remolins a càrrec de
l'Orfeó tortosí i amb
entrada gratuïta, i el
segon, el dia 25 de març
a les 20:00 h a la
Catedral de Santa Maria a
càrrec de l'Orquestra
simfònica del Vallès, el
Cor de Cambra de
l'Auditori Enric Granados
de Lleida, el Cor Ciutat de
Tarragona, el Cor
Tyrichae de Tortosa i qua-
tre vocalistes. En aquest

cas, l'entrada anticipada
tindrà un cost de 10 E,
mentre que a taquilla serà
de 12 E.

Més Ebre: L'Agrupació
us heu involucrat molt en
potenciar el Centre
d'Interpretació de la
Setmana Santa. En què

ho pot notar el visitant?

Agrupació de
Confraries: A més d'es-

tar obert tots els dies,
acollirà la major part dels
actes. 
El Centre d'Interpretació
de Setmana Santa s'ubica

a l'antiga església de sant
Antoni Abat, destruïda en
bona part a la darrera
guerra civil i reconstruïda
a propòsit recentment
amb la finalitat d'acollir-
lo. 
Alberga els elements més
significatius de la
Setmana Santa tortosina,
els Passos, anomenats
misteris. 
La major part són obra
d'escultors de tanta ano-
menada com Innocenci
Soriano Montagut o Enric
Monjo i Garriga.

El Centre d’Interpretació alberga
els elements més significatius de

la Setmana Santa: els Passos

Les processons s’iniciaran el
Diumenge de Rams, dia 24, amb

la de la Passió
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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 

• Lloms de bacallà fresc
• Patates
• Cebes
• Pastanagues
• Pebrot Verd
• Sal
• Oli d`oliva
• Pebre
• Llimona

PREPARACIÓ:

Damunt d`una làmina de paper d`alumini hi posem
una base de patates, pastanaga, ceba i pebrot, tot ta-
llat prim.

A sobre de la verdura, hi posem els lloms de bacallà
fresc ja salpebrats. Ho amanim tot amb  oli i suc de lli-
mona. Ho tapem amb el paper d`alumini, tenint molta
cura de tancar les vores perque no s`escapi el suc.

Ja ho podem posar a coure al forn, de 15 a 20 mi-
nutsa 180 graus C. I bon profit.

Plat de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Bacallà a la papillota  

BACALLANERIA LA MAR SALADA - SANT CARLES DE LA RÀPITA 
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Aytés Meneses, Agustí    

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià   

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Pujol - Pons 

Crta de Grao, 49. (Amposta) 977700483

Mercè Bel - Carles Mur              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Predomini de l'ambient assolellat, amb el cel serè o poc ennuvolat pel pas d'alguns
núvols alts en general, i amb alguns núvols d'evolució diürna a punts de muntanya
durant les hores centrals del dia. 
A banda, a la vall de l'Ebre i al litoral hi haurà alguns estrats baixos que puntual-
ment deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat fins a migdia, i puntualment cobert
fins a mig matí al sector sud. A partir de llavors tendiran a minvar. 
Independentment, a partir de mitja tarda hi haurà un augment de núvols per l'oest
del país, i durant la nit el cel quedarà molt ennuvolat al terç oest i entre poc i mig
ennuvolat a la resta del territori. 
Precipitacions
A partir del vespre s'esperen alguns ruixats febles i minsos al Pirineu i Prepirineu
occidental, i també se n'esperen de més dispersos a la resta del terç oest. Cota de
neu: 1800 metres.
Temperatures
Les temperatures mínimes pujaran lleugerament en general, si bé l'ascens serà
entre lleuger i moderat al litoral sud i a les terres de l'Ebre. Oscil·laran entre -1 i 4
ºC al Pirineu i Prepirineu, entre 2 i 7 ºC al Prelitoral, a la depressió Central i al
Prelitoral nord, i entre 7 i 12 ºC a la resta del territori. 
Les temperatures màximes seran lleugerament més altes, moderat a l'interior del
quadrant nord-est, i en canvi lleugerament més baixes a la vall de l'Ebre. Es mou-
ran entre 11 i 16 ºC al Pirineu i entre 16 i 21 ºC a la resta del territori, les més bai-
xes a la meitat sud del litoral i les terres de l'Ebre.
Visibilitat
Al litoral serà entre bona i regular, si bé fins a mig matí serà localment dolenta. A
la resta del territori serà bona, tot i que durant la matinada i a primera hora del
matí hi haurà algun banc de boira i boirines molt aïllats en alguna fondalada de l'in-
terior del país.
Vent
Durant la matinada i a l'inici del matí el vent serà fluix i de direcció variable, amb
predomini del terral al litoral. A partir de llavors s'establirà el vent de component
sud al litoral i de component sud i oest a l'interior. Bufarà fluix amb cops moderats
en general, malgrat que a la Costa Brava i al nord del litoral central bufarà entre
fluix i moderat amb algun cop fort.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus innovadors  amics  et faran  estar
a l'avantguarda , però  per això  et veuràs
obligat  a adaptar-te .

Taure
20/4 al 19/5

Es presenten certs  projectes  en el sec-
tor  professional  que aportaran  amb ell
canvis  importants  de cara al futur.

Bessons
20/5 al 21/6

Serà  un moment  per aventurar-te a sortir  de
la rutina  i descobrir  noves perspectives.
T'interessarà fixar-te  en com treballen  els
demés  i aprendre  d'ells.

Cranc
22/6 al 21/7

Aquesta és  una jornada  per  centrar-te  en tu
mateix. Analitza  els teus  canvis d'humor  o la
característica que has  heretat  directament
dels teus  progenitors .

Lleó
22/7 al 22/8

La teva parella  es pot  mostrar  massa  ima-
ginativa  i probablement  en alguns moments
et trametia  la sensació  que viu  en un món
d'il·lusions. De totes maneres  escolta-la .

Verge
23/8 al 21/9

Els  serveis  que durant  el dia  d'avui  has
realitzat  et poden  posar en contacte  amb
la gent  observadora  i que té  una forma  de
pensar  diferent a  la majoria.

Balança
22/9 al 22/10

Has de dedicar més temps  als teus  fills
, a les teves obres , a la teva creativitat .
A exterioritzat  , en  definitiva,  les idees
que et fan  sentir  lliure.

Escorpí
22/10 al 21/11

La relació  amb  la llar familiar, la mare , el
barri o els amics  de la infància t'aporta
seguretat  , però  ha  arribat  el moment
d'abandonar  el niu . Vola.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aquesta  serà una jornada  propícia  per
buscar  un lloc  en el qual  pots expressar
les teves idees  sense  que ningú no et
molesti.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les recompenses  que t'aporta  la vida  t'a-
judaran  a reafirmar  la teva personalitat , i
que  sentis  molta  més  confiança  amb les
que penses  i amb  el que fas.

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs  la possibilitat  d'avançar  a tots  els
teus  companys  i obrir  camí, però  atenció
que aquesta  sigui  una opció compatible
amb el respecte  degut  als  que t'envolten.

Peixos
19/2 al 20/3

Apareixerà en la teva vida, per la porta de l'a-
mor , una persona  estranya , sorprenent  i que
et conquerirà  a base  de contar-te  històries
curioses  plenes  de misteri.

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 7°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

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

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

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

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

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

La Ràpita.
C/ Gorria. 

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

diarimés
ebre
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L'escultor avilès s'ha des-
plaçat expressament a
Tortosa per comprovar el
resultat d'una intervenció
que ha seguit de molt a
prop. A la presentació van
assistir, a més de l'artista,
l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i els regidors de
Cultura, Joaquim del Pino, i
de Turisme, Alfredo Ferré.
Al llarg de les últimes dues

dècades els Jardins del
Príncep i el museu d'escul-
tures a l'aire lliure ha estat

l'únic equipament turístic
municipal, en una oferta
que s'ha ampliat els últims
anys amb la incorporació
de l'exposició permanent
de la Catedral, els centres
d'interpretació del
Renaixement i de la
Setmana Santa, i recent-
ment amb el Museu de
Tortosa. El conjunt escultò-
ric de Santiago de
Santiago ha estat, doncs,
un dels principals atractius
turístics i culturals de
Tortosa en tots aquests
anys. Els visitants han
pogut gaudir de la bellesa
d'unes escultures situades
emmig d'un entorn privile-
giat, un jardí romàntic a
l'antic Balneari d'en Porcar,
que inclou una interessant
col·lecció botànica.
"L'home, la seva motivació
i el seu destí." Així és com
Santiago de Santiago va
anomenar el conjunt d'es-
cultures que fa un retrat
panoràmic de tota la histò-
ria, amb representacions
de l'home primitiu, de les
seves conquestes, el rebel
castigat pels déus, la
tragèdia d'Hiroshima i, fins
i tot, la conquesta de l'es-
pai. El monòlit central mos-
tra les passions de la
humanitat, el seu allibera-

ment i el triomf final.
L'exposició a l'aire lliure i,
per tant, a les inclemències

del temps i a algun acte
vandàlic, ha provocat el
deteriorament d'algunes
escultures. 
La intervenció, realitzada
per la Fundició Artística
Vila, ha comptat amb l'aval
de l'autor de l'obra i ha
suposat la restauració,
neteja i encerat de totes
les obres. El cost d'aques-
ta actuació ha estat de
26.426 euros. L'alcalde va
recordar que aquest museu

va ser possible gràcies a la
iniciativa de l'alcalde del
moment, Vicent Beguer,
que avui s'ha afegit a la visi-
ta, i també al mecenes tor-
tosí José Celma, que en va
sufragar el cost. Ferran Bel
hva dir que l'Ajuntament
posarà en marxa un pla de
manteniment per tal d'evi-
tar la degradació del con-
junt escultòric.
Simultàniament a la rehabi-
litació, l'Ajuntament ha ins-

tal·lat senyalització turísti-
ca a tot l'entorn dels
Jardins del Príncep, amb un
cost de 5.520 euros. 
Les dues intervencions
s'han fet amb càrrec al
Pla de Foment Turístic de
Tortosa, finançat per
l'Ajuntament de Tortosa i
la Direcció General de
Turisme de la Generalitat
de Catalunya. Santiago de
Santiago és un artista
autodidacta que ha estu-

diat escultura a França,
Itàlia i Japó. 
El domini de totes les tèc-
niques escultòriques i
materials, des de la pedra
volcànica, fins al bronze,
poliéster, fang i fusta, han
portat la seva obra a ser
exposada en molts paï-
sos. 
El conjunt escultòric de
Tortosa és l'obra més
gran que ha fet mai l'artis-
ta avilès.

Restaurat el conjunt escultòric 
dels Jardins del Príncep a Tortosa

L'Ajuntament de
Tortosa va presentar el
divendres passat, 15
de març, el resultat de
la rehabilitació dels
vint-i-quatre grups
escultòrics dels Jardins
del Príncep, que va
escolpir l'artista
Santiago de Santiago
(Navaescur ia l -Av i la ,
1925) fa gairebé 22
anys, en un projecte
finançat per la
Fundació José Celma
Prieto, que va inaugu-
rar el Príncep
d'Astúries i de Girona
el 23 de setembre de
1991.

L'autor de les escultures, Santiago de Santiago, ha estat l’encarregat de la rehabilitació

RESTAURACIONS 

ACTUALITAT

REDACCIÓ

La restauració del conjunt escultòric
arriba després de 22 anys de la

seva inauguració

             


