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Són 200 anys d'història
però la Processó de la
Passió de Tortosa d'a-
quest any ha estat de
les més multitudinàries
que es recorda. Hi van
participar més de
2.000 vestes, inte-
grants de les onze con-
fraries de la ciutat i de
la desena de bandes de
tambors que s'hi van
sumar.  
La capital del Baix Ebre
és l'escenari dels actes
més multitudinaris i
espectaculars que con-
formen la Setmana
Santa a les Terres de
l'Ebre. Tot plegat,
permet descobrir el
territori i, alhora, unes
tradicions centenàries.

P3

La setmana santa tortosina

La direcció i els sindicats d'Ercros han tancat un acord en relació amb l'Expedient de Regulació
d'Ocupació (ERO) de les plantes de Flix, Cartagena, Cardona i Vila-seca II que suposarà l'acomiada-
ment en el conjunt de l'Estat de 97 persones, 101 menys de les que inicialment estaven afectades.
En el cas de la planta de Flix, hi haurà 61 acomiadaments, més 14 en jubilació parcial, i la reduc-
ció d'un terç de la producció de clor.                                                                  

P4

Lluita perduda a Flix

Terres de l’Ebre. El tram final de l'Ebre s'obrirà
a la navegabilitat aquest dijous amb un cabal
més elevat de l'habitual.

P4

Esports. La Rapitenca rebrà avui dijous el
Figueres (21 h), a la Devesa, en partit avançat
a la jornada del cap de setmana.

P10

Terres de l’Ebre. Tortosa reestructura els
trams de facturació de l'aigua per reduir la
tarifa als consums per sota de la mitjana. 
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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

Processons, música sacra, gastronomia,
exposicions, conferències, concursos i tam-
borinades donen forma a un dels actes més
multitudinaris de les Terres de l'Ebre: la
Setmana Santa tortosina. Més de deu con-
fraries i onze passos hi prenen part (es
poden veure la resta de l'any al Centre
d'Interpretació de la Setmana Santa). El
calendari litúrgic cristià agafa esplendor
aquí acompanyat d'un festival de música
sacra. 

Tres grans processons recorren Tortosa
durant aquestes festes: la de la Passió, que
conserva l'orgull de ser la primera a desfilar
a Catalunya, la del Silenci i la del Sant
Enterrament. Amb la curiositat de fer-se el
Diumenge de Rams, la processó de la
Passió fou l'estrella de la festa. 
Si t'hi acostes, quedaràs endolcit pels cara-
mels que s'hi reparteixen, seguint una tradi-
ció generalitzada per fer més agradables
els penosos dies de penitència.

Editorial

Descobreix Tortosa I tu, per què practiques judo?

Opinió

Sovint quan sortim fora del nostre país o
ens assabentem del que es cou fora de les
nostres fronteres parlant de bicicletes,
una enveja gens sana ens envaeix. Suposo
que hi ha molts condicionants culturals
que marquen la diferència, però és difícil
evitar sentir una barreja d'enveja i admira-
ció quan veiem als estudiants de
Brixen/Bressanonne (Itàlia), grans i petits,
sortir dels seus col·legis o instituts amb
bicicleta i pedalar cap a casa per carrers
de sentit únic en direcció contrària però
autoritzada per les bicicletes. També pen-
sem en els seus pares, que no han de fer
miracles per anar a recollir-los o portar-los
després a una activitat extraescolar.
O quan llegim que a França han dissenyat
alguns senyals específiques per a bicicle-
tes que ja s'inclouen en el nou codi de la
circulació del país veí, buscant potenciar
els avantatges dels desplaçaments cicla-
bles en el trànsit urbà. Per exemple, una
que permet als ciclistes el gir a la dreta en
alguns encreuaments amb el semàfor en
vermell, però no als automòbils.
O quan passejo per Toulouse (França),
paradigma del caos circulatori per l'auto-
mobilista nouvingut, i gaudeixo amb el res-
pecte exquisit i la convivència entre via-
nants, ciclistes i conductors.
O quan un amic anglès ens comenta com
en moltes ciutats i pobles del seu país les
bicicletes circulen pels carrers barrejades
amb el trànsit motoritzat com un vehicle
més, a velocitat de bicicleta (no de contra-
rellotge del Tour de França), i això no
genera cap tipus de conflicte perquè els
conductors entenen que els ciclistes
també són usuaris de la calçada amb els
mateixos drets i obligacions que un cotxe
quan circulen.
O quan puges un port de muntanya al
Pirineu francès i no t'adones fins que no
arribes a una ferradura que portes darrere
de la teva bicicleta tres cotxes, pujant
pacientment fins a poder trobar un lloc on
avançar. O, més increïble encara, quan
baixes el mateix port per una carretera
estreta i sinuosa, i són els mateixos
automòbils els que frenen en un tram recte
perquè puguis avançar, perquè saben que
en aquest tipus de carreteres una bicicle-
ta baixa habitualment més ràpid que un
cotxe.
I no podem evitar sentir aquesta enveja al
comparar amb aquests llocs perquè, si bé
és cert que en molts llocs del nostre país
s'està fent un esforç en construir infraes-
tructures per potenciar el ciclisme urbà, la
major part dels èxits que hem citat abans

no s'aconsegueixen amb diners, sinó amb
educació.
Una educació que ensenya que l'automobi-
lista no és l'únic usuari de l'asfalt, o que
un nen (o adult) amb bicicleta és un punt
imprevisible i que s'ha de circular darrere
o sobrepassar amb una distància de segu-
retat suficient (que ve en el codi de la cir-
culació, 3m. per darrere i 1,5 m. en
avançar). O que una bicicleta és moltes
vegades més ràpida que un cotxe en el
trànsit urbà, i que no paga la pena
avançar-li perquè et passarà en el pròxim
semàfor. O que els vianants són els que
tenen prioritat en una vorera compartida i
que els ciclistes han d'adequar la seva
velocitat a la dels vianants (o fins i tot des-
muntar si cal). O que els vianants no han
de passejar per un carril-bici. O que, quan
compres una bicicleta, cap marca o botiga
et dóna un carnet especial que et permeti
saltar a la torera totes les normes de cir-
culació, semàfors en vermell principal-
ment. O que un conductor no és un enemic
i que, moltes vegades, no té el camp de
visió perifèrica que té des d'una bicicleta
o una moto i potser no et vegi en un gir. O
que una bicicleta no fa soroll - com un
cotxe elèctric - i que cal mirar abans de
creuar (o usar el timbre en cas del ciclis-
ta).
En fi, podriem posar molts més exemples
del que és el nostre major taló d'Aquil·les
en seguretat viària; l'educació.
Malauradament l’Estat espanyol lidera el
rànquing europeu de ciclistes morts en
proporció al nombre de bicicletes venudes
(en països amb moltes més bicicletes la
sinistralitat és menor).
La pena és que, a diferència d'un pont que
es construeix en un any, l'educació és un
treball lent i continu, que ha de començar
des de molt petits però que ens inclou a
tots. Fem una introspecció sobre la nostra
conducta com a usuaris de l'espai públic i
intentem educar amb l'exemple. Al cap i a
la fi, de què ens serveixen infraestructures
molt cares si després no hi ha respecte
entre els usuaris i cadascú circula com li
dóna la gana?

José Antonio Izuel 
(membre del col·lectiu Me Moc En Bici)

Per què no podem ser més europeus?

Opinió

Tinc molts alumnes que por-
ten ja més de deu anys amb
mi, és normal que de vega-
des tinguin dubtes, o que
els seus amics els pregun-
ten perquè fan judo. 
En un país on si no jugues a
futbol et miren estrany, on
cada vegada hi ha més
modes de lluites, i vídeos a
internet amb multitud de
varietats cridaneres per
aquests joves, jo tinc clar
perquè el judo és diferent. 

... Per què triar judo? 
En judo el primer que
aprens és a caure, per des-
prés aixecar-te i seguir llui-
tant. 

En judo necessites l'ajuda
dels altres per progressar,
no hi ha triomf sense com-
panyonia. 

En judo el respecte als
altres i a un mateix estan
presents en cada petit gest. 

En judo tenim un uniforme
màgic, el judogi, que és una
armadura amb què caiem,
girem, projectant-nos. El
judogui és la clau que m'o-

bre tatami i amics. 
Perquè en judo el mestre
t'ensenya el camí, et dóna
suport i ajuda a que lluitis
pels teus somnis. 

Perquè en altres esports es
passen la meitat del Temps
fingint una lesió, mentre en
judo intentes fer veure que
no et fa mal res. 

Perquè el judo és amor, pas-
sió i glòria. 

Perquè en judo les paraules
"respecte, disciplina,
esforç, amistat, modèstia,
coratge ...." deixen de ser
paraules i es converteixen
en valors fonamentals. 

Perquè el judo és diferent,
un esport, una forma de
veure la vida, una il · lusió,
una eina per créixer com a
persona, un sistema per
educar en valors ...... per
això JO PRÀCTICO JUDO
. 

Miquel Sabaté Fortuny 
Director Tècnic i entrenador de judo 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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Una edició, aquesta, marca-
da per una destacada reno-
vació en la imatge gràfica
d'aquesta celebració anual
que s'ha convertit en un
dels principals actius turís-
tics del municipi. 
El Saló de Sessions de
l'Ajuntament de Tortosa ja
va ser dissabte l'escenari
de l'acte que dóna inici for-
malment a la Setmana
Santa, el Pregó, que aquest
any va anar a càrrec de
monsenyor Paolo Gualtieri,
membre de la Secretaria
d'Estat del Vaticà. 
Són 200 anys d'història
però la Processó de la
Passió de Tortosa d'aquest
any ha estat de les més mul-
titudinàries que es recorda.
Hi van participar més de
2.000 vestes, integrants de

les onze confraries de la ciu-
tat i de la desena de bandes
de tambors que s'hi van
sumar. La presidenta de
l'Agrupació de Confraries
de Tortosa, Cinta Fontanet,
destacava que la Setmana
Santa de Tortosa viu una
etapa de creixement, mar-
cada per la inauguració ara
fa dos anys del centre d'in-
terpretació on, durant tot
l'any es poden visitar i veure
els passos. Per tant, ja fa
alguns dies que Tortosa viu
plenament els actes de
Setmana Santa, però enca-
ra en queden d’altres molt
importants. La processó del
Silenci el dijous 28 i la del
Sant Enterrament el diven-
dres 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.
Cal afegir que la processó
del Silenci, recuperada l'any
1996, desfila el Dijous Sant
a les dotze de la nit amb
totes les confraries. Fins
l'any 2004, aquestes acom-
panyaven els passos de
l'Oració a l'Hort, de la Mare
de Déu de les Angoixes i del
Nostre Pare Jesús de la
Passió. A partir del l'any
esmentat es recupera la
idea inicial i processiona úni-
cament el Sant Crist de la

Puríssima, portat a mans. A
més, hi participa la Creu
dels Improperis, com a la
processó del Diumenge de
Rams.
Pel que fa a la processó del
Sant Enterrament surt el
Divendres Sant a las 21,00
h. amb tots els pasos, més
el del Crist Jacent del Sant
Sepulcre de la Catedral,
acompanyat de natzarens,

penitents i magdalenes. 
La possible explicació d'a-
quest fet la trobem en el
testament que el dimarts
dia 28 de gener del 1550
atorgà el canonge de la Seu
de Tortosa, Jaume
Forcadell, nascut a
Ulldecona, davant del notari
Joan Puigvert. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha vol-
gut descatar la importància

de la Setmana Santa dins
de les diferents celebra-
cions que configuren el
calendari festiu tortosí, i
n'ha volgut reivindicar la
seva presència com un dels
actius turístics a promocio-
nar amb més èmfasi des del
punt de vista de la difusió
cara a l'exterior, malgrat
que el moment econòmic
no sigui el més favorable.

Tot i els moments compli-
cats, les previsions turísti-
ques no són negatives.
Segons les primeres esti-
macions, els càmpings tor-
naran a omplir la meitat de
les places mentre que les
cases rurals de les Terres
de l'Ebre preveuen una ocu-
pació de més del 80%, però
únicament entre dijous i
dilluns.

Tortosa viu plenament 
els actes de Setmana Santa

Tortosa és l'escenari
dels actes més multitu-
dinaris i espectaculars
que conformen la
Setmana Santa a les
Terres de l'Ebre. Tot ple-
gat, permet descobrir el
territori i, alhora, fruir
d'afamades processons
i tradicions ancestrals,
gaudir de la música
sacra i assaborir una
gastronomia genuïna.

«Etapa de creixement marcada per la inauguració del Centre d’Interpretació de la ciutat»

Avui dijous té lloc la Processó del Silenci, a les dotze de la nit

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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ACN- En el conjunt de l'es-
tat, els acomiadaments

són un total de 97,
sumant-hi els afectats de
la fàbrica de Cartagena, a
Múrcia. En un primer
moment, Ercros preveia
l'acomiadament de més
del doble de treballadors
de la fàbrica de Flix i el
tancament de la planta de
Cartagena. Aquest acord
tanca així una llarga sèrie
de mobilitzacions i reivin-
dicacions a Flix en defen-
sa de la factoria. En prin-
cipi, l'empresa havia
sol·licitat una reducció de
156 llocs de treball a Flix,
però al final ha acabat
acceptant la proposta
final del comitè. 
Desconsol màxim el que
viu Flix des d'aquest dis-
sabte desprès de conèi-
xer l'acord final. La sala
de plens de l'Ajuntament
es va omplir de gom a
gom de veïns i treballa-

dors del grup químic que
van assistir al ple extraor-
dinari convocat per expli-
car el posicionament unà-

nime de rebuig dels 11
regidors. Amb veu entre-
tallada, l'alcalde Marc Mur
expressava la "ràbia,

impotència i malestar" de
tot el poble i va demanar
unitat per afrontar els rep-
tes de futur.

La companyia química
Ercros ha tancat un
acord amb els sindi-
cats pel qual acomia-
darà 61 treballadors
de la planta de Flix, a
més de catorze perso-
nes que ja estaven
afectades per una jubi-
lació parcial.
Segons l'acord fet
públic aquest diven-
dres passat, justament
el dia en què acabava
el termini, la reestruc-
turació es farà entre
els mesos d'abril i
desembre d'aquest
any. Cedida

Les embarcacions fluvials
i les piragües podran
començar a navegar pel
tram final de l'Ebre a partir
d'avui dijous, després que
l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(Idece) hagi constatat que

la reducció del cabal per
sota dels 800 metres
cúbics per segon permet
l'activitat. La campanya,
però, comença aquest
2013 amb un volum d'ai-
gua al riu força més elevat
del que és habitual, un fet
que, addicionalment, ha

permès netejar d'algues la
llera i estalviar en bona
mesura el manteniment de
la via navegable. 
Durant aquest passat
2012, la desena d'empre-
ses que dedicada a l'activi-
tat va registrar un 2% més
d'usuaris, arribant als

30.700, en 3.120 embar-
cacions i més d'11.000

piragües.

El riu Ebre s’obre a la navegabilitat
avui dijous

Després de constatar la reducció per 
sota dels 800 metres cúbics per segon

La llei de governs locals
que aprovarà el Govern en
les properes setmanes
aprofitarà per convertir les
quatre diputacions actuals
en vegueries, segons ha
explicat al diari 'El Punt
Avui' el secretari de
Cooperació i Coordinació
de les Administracions
Locals, Joan Cañada.
D'aquesta forma, es des-
plega el que preveu
l'Estatut. Ara bé, degut a
l'actual situació econòmi-
ca, ara només es produirà
el canvi de nom de les qua-
tre diputacions i no es cre-
aran les altres tres vegue-
ries, amb tot el que això
comporta. La llei passarà
per Govern aquest mes
d'abril.

Les vegueries
hauran

d’esperar

El passat divendres al
Casal Cultural Municipal El
Maset de la Ràpita, el
secretari general adjunt
del partit i diputat al
Parlament de Catalunya,
Lluís Salvadó, va oferir
una xerrada per explicar
'El cami cap a la inde-
pendència'. Davant d'un
centenar d'assistents,
Salvadó va exposar els
antecedents  històrics que
s'han viscut en aquest
àmbit durant les darreres
dècades, citant com a
exemple els casos dels
Països Nòrdics, Puerto
Rico, Quebec o els Països
de l'Est, pel que fa a la
celebració de consultes i
referèndums, i també la
declaració unilateral en el
cas de Kosovo. 

«Nosaltres també
podem fer 
aquest pas»

Desconsol màxim a Flix després de 
tancar l’acord amb la companyia ERCROS

61 treballadors de la planta seran acomiadats

ACTUALITAT
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Pel que fa a la planificació
dels residus de la comarca,
el consell d'alcaldes del
Baix Ebre s'ha ratificat en la
idea exposada en la última
reunió d'alcaldes del passat
mes de desembre en rela-

ció amb la creació d'un nou
consorci de politiques
ambientals de les Terres de
l'Ebre. En tot cas, una
mesura que ha de perme-
tre assolir un doble objec-
tiu: d'una banda, una elimi-
nació de diferents figures
de dret públic que, actual-
ment, operen a les Terres
de l'Ebre sobre una matei-
xa vessant ambiental. I,
d'altra banda, una reducció
de costos associats a
aquestes funcions ambien-
tals per una gestió integra-
da de les mateixes. En
aquest sentit, el president
del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler, ha
destacat que “aquest nou
consorci de polítiques
ambientals hauria d'agluti-
nar, entre d'altres, els ser-
veis de gestió de residus,
el tractament de la mosca
negra i el mosquit, la gestió
d'espais públics i l'assistèn-
cia municipal en temàtiques
de gestió territorial”.
D'aquest forma, segons

Soler, “el nou consorci ha
de permetre eliminar dife-
rents estructures adminis-
tratives actuals i, com a
mínim, els dos consorcis
de residus de Baix Ebre i
Montsià i també del CODE”.
A més, aquest nou òrgan
ambiental ha d'estar obert

a incorporar altres funcions
que s'estan desenvolupa-
ment al territori i incorporar
altres figures administrati-
ves existents, així com
fomentar la cohesió territo-
rial amb la possible incor-
poració de la Ribera d'Ebre
i la Terra Alta. D'aquesta

forma, segons Soler,
«aquesta proposta no és
més que allò que a hores
d'ara ens reclama la ciuta-
dania: eliminar estructures
administratives prescindi-
bles; reduir els costos dels
serveis públics mantenint la
qualitat».

El Consell Comarcal
del Baix Ebre ha acollit
la reunió del consell
d'alcaldes de la
comarca. Entre d'al-
tres temàtiques, sobre
la planificació futura
dels residus, el pla
estratègic de les
Terres de l'Ebre, la
presentació de la cam-
panya de la mosca
negra i el mosquit,
diferents iniciatives de
formació ocupacional i
el disseny d'accions de
mancomunació de ser-
veis públics.

Imatge de la reunió.

Cedida

El grup municipal del PSC
a l'Ajuntament de Tortosa
ha exigit a l'alcalde, Ferran
Bel, que rectifiqui i anuloli
la darrera ampliació de la
zona blava a la ciutat des-
prés que s'hagi certificat
que l'aparcament de la
plaça Mossèn Sol no es

farà. Fins ara l'empresa ha
estat la màxima beneficià-
ria d'un acord amb l'am-
pliació de 235 places fins
a arribar a 746  de zona
blava però aquest fet no
s'ha traduït en la construc-
ció de l'aparcament neces-
sari en aquesta zona de la

ciutat.
Els socialistes han recor-
dat que aquesta ampliació
anava vinculada a la licita-
ció i adjudicació de l'obra
al grup d'empreses que,
paradoxalment, havien de
construir les noves pisci-
nes. 

“Assistim a un més dels
incompliments del govern
de Bel, una de les seves
promeses que desaparei-

xen atrapades en el
Triangle de les Bermudes”,
ha denunciat el regidor
socialista Enric Roig.

El PSC de Tortosa demana que es
retiri la darrera ampliació de la zona

blava a la ciutat
Després de ratificar que l’aparcament Mossèn Sol no es farà

Aqualia, l'empresa que
gestiona el Servei
Municipal d'Aigües de
Tivissa, ha alertat que una
companyia està intentant
vendre mecanismes de fil-
tratge d'aigua per a les
aixetes als veïns del muni-
cipi al·legant "presumptes
problemes de qualitat de
l'aigua" de la població.
Aquesta empresa hauria
trucat, en els darrers dies,
als veïns perquè, sota
aquest argument, els con-
certin una visita als seus
domicilis per analitzar l'ai-
gua i oferir-los els seus
productes de filtratge.
Des d'Aqualia han assegu-
rat que la qualitat de l'ai-
gua de Tivissa està garan-
tida i recorden que es con-
trola amb més de 3.500
analítiques anuals.

Alerta amb
l’aigua de

Tivissa

Unió de Pagesos ha
advertit al Departament
d'Agricultura que la rebai-
xa del pressupost per al
tractament aeri de la
plaga de la mosca de l'o-
livera pot posar en risc la
collita de l'any vinent,
sobretot en les comar-
ques del Baix Ebre, el
Montsià i la Ribera
d'Ebre, on la plaga es
considera endèmica per
al sector. Agricultura va
anunciar fa unes setma-
nes que aquest 2013
només es destinarà una
quantitat màxima de
100.00 euros per a com-
batre la mosca de l'olive-
ra, menys d'una tercera
part del que es va invertir
l'any 2012. 

Avís d’UP sobre
possibles plagues

Idea de crear un consorci de polítiques ambientals
El Consell d’Alcaldes del Baix Ebre ho ratifica

ACTUALITAT

REDACCIO
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Durant la reunió es va trac-
tar en profunditat una
subscripció de la societat
de 1.000 títols per un
valor nominal de 1.000

euros cadascun, amb un
import total de 1.000.000
euros, d'una emissió de
deute subordinat d'una
entitat bancària que venç
el 30 de març de 2020. El
consellers republicans,
donada la naturalesa i la
data de venciment d'a-
quest producte, van pro-
nunciar-se en contra d'a-
quest tipus d'operacions,
tot instant la presidència
que n'estudiï la
cancel·lació. 
Segons Jesús Auré, 'no
s'entèn gaire què fa un
Hospital d'aquestes carac-
terístiques invertint en pro-
ductes que poden posar
en risc el seu capital'. 
Auré va exemplificar la
seva preocupació amb el
fet que 'els clients de
Bankia i CatalunyaCaixa
amb deute subordinat
amb venciment només
podran recuperar el 85 %
del seu valor inicial'.
El conseller republicà va

recordar que 'el deute
subordinat, malgrat oferir
més rendibilitat que altres
actius de deute, implica
assumir un nivell de risc
que, en el cas que l'emis-
sor faci fallida, la societat
podria perdre diners'. És
per això que Auré va afir-

mar que 'ningú no ens
assegura que d'aquí al
2020 l'escenari econòmic
sigui millor i que aquelles
entitats bancàries que no
s'han nacionalitzat puguin
veure's afectades en un
futur'. 
El representant d'Esquerra

va fer memòria de com
abans de la caiguda de
Lehman Brothers aquesta
entitat estava qualificada
amb una nota màxima per
part de les agències de
qualificació més impor-
tants del món.

Els consellers represen-
tants del Grup Municipal
d'Esquerra, Jesús Auré i
Susana Sancho, van
expressar el seu rebuig
al contracte que té la
societat amb una
empresa local que per-
met oferir els serveis de
rehabilitació. Auré va
recordar que 'no podem
estar d'acord amb un
cost desorbitat, com es
demostra amb l'import
satisfet durant l'exercici
2012, que ha estat de
211.880,54 euros, que
representen una quota
mensual de 12.758
euros més IVA'.

REDACCIÓ

Hospital Comarcal d’Amposta.

Cedida

El Ple de l'Ajuntament de
Deltebre ha aprovat, per
unanimitat, el Pla de
Protecció Civil del municipi
que inclou el document
bàsic, el programa d'im-
plantació per inundacions,
el manual d'actuació i el
risc per episodis de conta-
minació accidental. Aquest

pla municipal, que ha
finançat la Direcció
General de Protecció Civil i
ACUAMED, era un del
requisits del Pla d'actuació
del Pla de Protecció Civil
de Catalunya (PROCICAT)
d'emergències aprovat
per la Generalitat de
Catalunya. L'Alcalde de

Deltebre, Gervasi Aspa,
feia una crida " a la tranqui-
litat de la gent ja que està
garantit el subministra-
ment d'aigua de boca
durant uns dos dies si real-
ment hi hagués algun epi-
sodi de contaminació". El
portaveu de CiU, Domingo
Alcalà, ha insistit " que

l'Ajuntament és responsa-
ble juntament en Protecció
Civil si cal posar en marxa
el pla i que per tant ha
d'estar preparat".
Finalment el portaveu del

PP, Tomàs Castells,
subratllava " que cal donar-
li el cas que mereix però
sense portar-lo més enllà,
siguem curosos i esperem
que passi aviat".

Deltebre aprova el Pla de 
Protecció Civil del municipi

Inundacions, risc d’incendis i episodis de contaminació

El nombre d'hipoteques
que es van signar el
gener a la demarcació
de les comarques de
Tarragona va sumar
441 contractes, cosa
que va suposar un incre-
ment del 57.5% en rela-
ció amb el registre del
mes de desembre,
segons les dades publi-
cades per l'Institut
d'Estadística espanyol.
Tot i aquest fort incre-
ment del nombre d'hipo-
teques durant el primer
mes de l'any, aquest
percentatge va ser
superat l'octubre pas-
sat amb un augment del
61,52%. En relació a la
mitjana de preu per cada
una de les hipoteques sig-
nades, la xifra va quedar
fixada en 94.469 euros
per habitatge hipotecat.

S’incrementen 
les hipoteques

firmades

La Diputació de Tarragona
preveu invertir més de 6
milions d'euros en la millo-
ra de la xarxa viària a les
Terres de l'Ebre durant
aquest 2012. L'ens pro-
vincial ha anunciat la finalit-
zació de les obres de con-
dicionament de dos trams
de la carretera T-342 d'en-
trada al nucli dels
Reguers. Les actuacions
han consistit en l'amplia-
ció de la calçada i en l'ei-
xamplament d'un pont
sobre el barranc de la
Cervera pels dos costats,
millorant la seguretat vià-
ria en aquesta via.

Millora de les
carreteres
ebrenques

ERC no dóna conformitat als comptes de l’Hospital
El grup republicà d’Amposta no signa els comptes de l’exercici del 2012

ACTUALITAT
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Amb el canvi tarifari se
simplifiquen els blocs de
consum per promoure un
ús més racional de l'aigua,
de manera que els usuaris
amb un consum màxim de
30 m3/trimestre, que
representa el 85 per cent
dels clients, veuran reduït
l'apartat de consum de la
seva factura una mitjana
del 5 per cent. El consum

habitual per habitatge i tri-
mestre és de 24 m3 de
mitjana. Així, si fins ara el
m3 d'aigua consumida es
cobrava a 17,5 cèntims
per als usuaris de fins a 15
m3 mensuals, ara es crea
un primer tram amb un
consum màxim de 10
m3/mes que permet rebai-
xar a 11 cèntims el metre
cúbic consumit. També

s'introdueixen canvis en la
quota de servei. Fins ara
pagava igual qui vivia en un
habitatge que qui residia
en una casa amb piscina.
Amb el nou canvi, s'intro-
dueix un escalat per gravar
a qui més consumeix. Qui
tingui una canonada de
subministrament de fins a
13 mm pagarà 6,8
euros/mes de quota de

servei. Aquesta mateixa
quota s'incrementarà de
manera progressiva fins
als 13,6 euros/mes en el
cas de canonades de 25
mm. Simultàniament a
aquests canvis tarifaris,
s'incorpora una bonificació
del 75% als clients amb
menors ingressos, que
hauran de complir un
seguit de requisits, entre

els quals que la suma dels
ingressos anuals de tots
els integrants de la unitat
de convivència sigui infe-
rior a l'Indicador de Renda
de Suficiència (IRSC), que
l'habitatge sigui el domicili
habitual del beneficiari i
que tingui un comptador
individualitzat, l'ús del qual
sigui exclusiu per a ús
domèstic. 

El 85% dels abonats d’Aigües de Tortosa
reduiran un 5% de mitjana el preu de l’aigua

Aigües de Tortosa, l'em-
presa mixta participada
majoritàriament per
l'Ajuntament de Tortosa
que gestiona els serveis
d'abastament domicila-
ri d'aigua potable i la
xarxa de clavegueram,
ha modificat les seves
tarifes amb el doble
objectiu de potenciar
l'ús racional de l'aigua i
també de reduir la fac-
tura a les famílies amb
menys recursos.

Destinades a que pagui menys qui consumeix per sota de la mitjana

També s’introdueixen canvis en la quota de servei

ACN/REDACCIÓ

Esquerra d'Amposta va
veure rebutjada una moció
on perseguia introduir pres-
supostos participatius en
l'àmbit local, perquè el ciu-
tadà «pugui actuar com a
agent decisori sobre l'ús i
les destinacions de deter-
minats projectes».
CiU va posar com a condi-
ció  per votar favorable-
ment aquesta moció que
Esquerra donés suport als
propers pressupostos
municipals. 
Però, Esquerra no ho va
acceptar, perquè «entenem
que destinar l'1,5 % del
pressupost municipal a
fomentar els pressupostos
participatius no ha de ser
un xec en blanc que avali el
98,5 % restant del pressu-
post».

CiU manifestava que aquest
fet ja té la seva projecció
amb el contacte directe i
constant que l'equip de
govern té amb el teixit
social amb qui intenta
buscar solucions a les
necessitats de la ciutada-
nia.  
D’altra banda, el PSC ha
valorat molt positivament el
suport aquest dilluns  a la
moció presentada pel grup
Socialista, a instàncies de
diversos representants del
sector, per reclamar a la
Generalitat que ingressi el
més aviat possible els
diners corresponents als
ajuts agroambientals als
pagesos arrossers del
Delta. Segons el portaveu,
Antoni Espanya, es tracta
d'una injecció de 8 milions

d'euros al conjunt del Delta
de l'Ebre necessària quan
està a punt d'iniciar-se la
campanya amb les inunda-
cions dels camps. 

També destacar la moció
rebutjada presentada per
PXC referent a l'inici d'u-
nes obres il·legals al
carrer Jacint Verdaguer

on es podria ubicar un
centre de culte i que,
segons l'Ajuntament, ja
ha aturat fins que no es
facin els tràmits legals.

CiU d’Amposta vota en contra de que la ciutadania pugui
participar en l’elaboració dels Pressupostos

ERC va presentar aquesta moció dilluns passat

L'Ajuntament de Tortosa i
Port Aventura han signat
un conveni de col·labora-
ció que permetrà als més
de 30.000 socis del parc
gaudir d'un descompte
del 50 per cent en la tar-
geta turística Tortosa
Card. A canvi, el parc
temàtic, que aquest any
aspira a assolir els 4
milions de visitants, pro-
mocionarà els actius
turístics de la nostra ciu-
tat entre els socis de
Club Port Aventura.
La targeta Tortosa Card
té un preu de 7 euros i
permet entrar gratuïta-
ment a l'Exposició per-
manent de la Catedral, al
Centre d'Interpretació del
Renaixement, al Centre
d'Interpretació de la
Setmana Santa, als
Jardins del Príncep i al
Museu de Tortosa.
També inclou descomp-
tes en restaurants i en
altres serveis turístics.

Acord de
l’Ajuntament
de Tortosa i

Port
Aventura

L'Ajuntament d'Alcanar ha
iniciat l'expedient i sol·lici-
tud de suport tècnic i jurí-
dic, a la Dierecció General
d'Administració Local, per
a l'aprovació del projecte
de bandera municipal.
Aquesta proposta de la
regidoria de Cultura de
l'Ajuntament canareu arri-
ba després de que el Ple
d'aquest ajuntament va
aprovar en data del 27 de
setembre del passat any
2012, el blasonament de
l'escut del municipi
d'Alcanar (escut caironat:
d'argent, 3 canyes de sino-
ple posades en faixa; el
peu de gules amb una
creu de Malta. Per timbre
una corona de ciutat). 
El model de bandera muni-
cipal que s'ha proposat es
fonamenta en l'estudi del
conseller heràldic i diplo-
mat en Genealogia,
Heràldica i Nobiliària,
n'Armand de Fluvià i
Escorsa, sobre l'escut i els
seus senyals.

Nou model
de bandera 

ACTUALITAT
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El Ple de l'Ajuntament
d'Alcanar celebrat el dia 6
de novembre de 2012 va
aprovar, per 11 vots a favor
d'ERC i CiU, i 6 vots en con-
tra del PSC i el PP, una
moció conjunta d'ERC i CiU
en defensa de Catalunya
com a nou estat d'Europa i
de declaració del municipi
d'Alcanar com a “territori
català lliure i sobirà”.
Aquesta moció també
demana al Parlament de
Catalunya que assumisca la
plena sobirania de la nació
catalana, en la perspectiva
de la constitució d'un estat
català lliure, independent,
democràtic i social. Alhora,
l'Ajuntament d'Alcanar rea-

firmava el seu compromís
d'adhesió a l'Associació de
Municipis per la
Independència i instava el
Parlament de Catalunya a
convocar, una consulta
sobre la independència de
Catalunya. Ara l'Estat vol
portar als tribunals
l'Ajuntament d'Alcanar per
aquesta declaració i ha pre-
sentat un recurs contenciós
administratiu en el qual
argumenta que la moció és
“nul·la de ple dret perquè
l'Ajuntament no té com-
petència per a dictar-la, i a
més és contrària al principi
de neutralitat i excedeix una
simple declaració de princi-
pis ideològics”.

Serà la nova seu de la Federació d'Entitats Socials de les Terres de l'Ebre (FESTE)

Plantada d’arbres

El passat diumenge,24 de
març, es portava a terme
la manifestació i el tall de la
N-340 a l'altura de l'Aldea.
Es tracta de la primera
mobilització d'aquest
moviment social i els seus
integrants n'han fet una
valoració molt positiva.
Durant més de mitja hora
unes 200 persones van
aturar el trànsit d'aquesta
carretera, per visualitzar “la
indignació per unes
comunicacions precàries al
territori, especialment les
ferroviàries, però també les
viàries en general”,
comentava la portaveu de

la Plataforma, Montse
Castellà. Segons
l'organització, la
mobilització va comptar
amb la presència de
nombrosos representants
de sectors
socioeconòmics, sindicats,
polítics i culturals, a més de
ciutadans de les quatre
comarques de l'Ebre i
també del Priorat i el Camp
de Tarragona, amb qui la
Plataforma Trens Dignes té
grups de treball conjunt. La
plataforma busca la
visibilitat permanent de la
problemàtica ferroviària
que pateix l'Ebre.

Trens Dignes a les Terres de l'Ebre

El Parc Natural del Delta de
l'Ebre del Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural ha posat en marxa
una nova infraestructura
d'ús públic. Es tracta d'un
nou mirador faunístic situat
a la bassa de la Tancada. El
mirador s'ha construït a
sobre d'una edificació ja
existent, la caseta de
Raimundo, i rebrà aquest
nom. Com és  habitual en
els criteris tècnics
constructius del Parc,
l'accés a l'observatori, de 5
metres d'alçada, s'ha
adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda,
gràcies al disseny d'una
rampa de 21 m, d'1,05m
d'amplada i amb una

pendent mitja del 6%. El
mirador és quadrat (4x4
m), disposa de banquets,
finestres o espieres per
poder observar els ocells
en tres façanes i repisa. A
més hi ha un espai adequat
per a usuaris amb cadira
de rodes. L'observatori es
troba al costat del carril bici
de la Tancada, a la vessant
nord de la bassa. En un
territori tan pla com el
Delta, el fet de poder
elevar-se uns quants
metres del terra, permet
visualitzar un ampli sector
de l'horitzó. Per aquest
motiu, els miradors del
Parc s'han convertit en una
de les infraestructures més
populars i utilitzades pels
visitants.

Nou mirador a la bassa de la Tancada

L'equipament resultant
tindrà una funció molt espe-
cífica en l'àmbit sociosanita-
ri, passant a ser la seu de la
Federació d'Entitats Socials
de les Terres de l'Ebre
(FESTE), que actualment ja
inclou quatre entitats del
territori amb una massa
social superior als 500
socis, i confia a continuar
creixent amb la incorporació
de noves associacions.
Aquesta setmana l’alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, la
tinent d'alcalde de l'àrea de
Serveis a les Persones, Ana
Algueró, la regidora de barri,
Esther Vidal, i el president de
FESTE, Pere Cabanes pre-
sentaven l’equipament. El
rehabilitat edifici compta
amb una àrea de despatxos
professionals, una zona d'ad-
ministració, un gimnàs i una
sala de teràpies d'estimula-
ció cognitiva. Formen part
de FESTE l'Associació de

Pàrkinson Terres de l'Ebre,
l'Associació de Familiars
amb Alzheimer de les TE
(AFATE), l'Associació de
Minusvàlids de les TE
(AMITE) i l'Associació
Transtorn Espectre Autista
TE. Els malalts del Parkinson
ja utilitzen actualment les ins-
tal·lacions del Grup el
Temple, mentre la resta d'en-
titats es preveu que ho facin
properament. L'objectiu d'a-
quest nou equipament, va
explicar el president de
FESTE, és esdevenir el cen-
tre de referència a les Terres
de l'Ebre quant a entitats de

càracter sociosanitari, on es
puguin prestar diferents ser-
veis als malalts i als seus
familiars, des d'informació i
assessorament, fins a terà-
pies específiques. A més de
guanyar visibilitat de cara a
la ciutadania, "ens permetrà
créixer cooperativament i
tenir la possibilitat de captar
més recursos, de manera
que les entitats podran cen-
trar-se en la tasca de sensibi-
lització a la població i en la
investigació", ha assenyalat
Cabanes. L'alcalde va voler
destacar la importància d'un
equipament que s'ha rehabili-

tat sense recórrer a l'exter-
nalització, gràcies als recur-
sos propis, entre els quals
els materials aportats per
l'Associació de Pàrkinson, el
treball d'una Casa d'Oficis,
plans d'ocupació i brigada
municipal. El nou espai, ubi-
cat a la plaça Mn Ovidi
Tobias, compta amb aparca-
ment reservat per a vehicles
especials, així com l'equipa-
ment necessari per garantir
l'accessibilitat a les perso-
nes amb mobilitat reduïda, i
també un petit hort, que s'a-
fegeix a l'oferta de teràpies
per a determinats usuaris.

Tortosa rehabilita les antigues 
escoles del Grup el Temple

L'Ajuntament de Tortosa
ha finalitzat les obres de
rehabilitació de les anti-
gues escoles del Grup el
Temple, que es van iniciar
amb una Casa d'Oficis i
s'han acabat amb el tre-
ball de tècnics municipals
de Manteniment i en base
a recursos propis. 

L'Estat denuncia Alcanar per declarar-se
“territori català lliure i sobirà”

El consistori també ha rebut un contenciós administratiu del govern central

ACTUALITAT

REDACCIO

El passat divendres 22 de
març va tenir lloc la
tradicional plantada
d'arbres de l'Estació
Nàutica Sant Carles de la
Ràpita-Delta de l'Ebre. Com
cada any, els empresaris
turístics de l'Estació van fer
visible el seu compromís
amb el medi ambient a
través de la tradicional
plantada d'arbres. Aquest
gest té la voluntat de
reivindicar la importància
dels espais naturals i de la
natura ja que suposa el
principal teló de fons de

l'activitat turística al Delta.
Alhora, pretén ser una
acció d'educació ambiental
per a les noves
generacions. Per aquest
motiu foren els alumnes de
batxillerat de l'IES Alfacs
els encarregats de
participar en la plantada.
Seguidament, es va
realitzar una activitat de
divulgació ambiental per
als mateixos, posant de
relleu els diferents
ecosistemes i espècies
amenaçades del nostre
entorn. 

El proper 31 de març es celebra el Dia Mundial del Càncer
de Colon i La Lliga Contra el Càncer, continua aportant diners
per ajudar a fer realitat la possibilitat de comptar amb la tèc-
nica de cribratge de càncer de colon a totes les comarques
ebrenques. 

ACTUALITAT

La Guàrdia Civil informa
sobre tres operacions en
divuit províncies
espanyoles, entre aquestes
les demarcacions de
Tarragona i Barcelona,
contra la pornografia
infantil. Aquestes
operacions han permés
detenir 21 persones i

imputar-ne 11 més per
delictes relacionats amb la
intimitat sexual, tinença,
intercanvi i distribució
d’imatges de contingut
pornogràfic amb menors.
Els agents també han
practicat 32 registres en
domicilis i intervingut gran
quantitat de material.

Pornografia infantil
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

A l’Aube, demà, hi jugaran el Je-
sús i Maria, Cambrils, Móra la No-
va i Vinaròs (grup A) i Jesús i Ma-
ria B, Sant Jaume, Pastoreta i
Benicarló (grup B), en categoria
aleví. A Sant Jaume, en categoria
benjamí, hi són: Esc. Delta Taron-
ja, Sant Jaume i Alcanar (Grup A);
Rapitenca, R. Bítem i Ath Vinaròs
(B), Jesús i Maria, Amposta i Futur
Vinarós (C) i Camarles, Benicarló i
Esc.Delta ‘Lila’ (D). 

Setmana de passió i de tornejos

La Setmana Santa coin-
cideix amb la disputa
de tornejos de futbol
base. Cal destacar el
MIC que se celebra a la
Costa Brava i del que
n’és el Director Juanjo
Rovira. Es un referent a
nivell mundial. A les
nostres terres, tindrà
lloc, des de demà di-
vendres, l’ITE (interna-
cional Terres de l’Ebre)
que es disputarà a la
Ràpita. Es la sisena edi-
ció. El Jesús i Maria,
com és habitual, també
tindrà activitat amb la
celebració d’un torneig,
demà divendres. L’Aube
tornarà a tenir plena
activitat, per als més
petits, els alevins. I  a
Sant Jaume, en catego-
ria benjamí, es cele-
brarà demà el primer
torneig Edu Albacar. 

ACTUALITAT

L’ITE (Internacional Terres de l’Ebre) es disputarà a la Ràpita. Es la sisena edició

M.V.

A Sant Jaume es celebrarà el Torneig Edu Albacar.

Aquesta setmana, el pro-
grama del dimarts a Canal
TE vaig plantejar de fer-lo
en directe. El Deltebre i l’O-
límpic jugaven a les 21 ho-
res i això exigia poder fer-
ho, tenint en compte que
anàvem a parlar de partits
dels primers classificats de
Tercera, concretament de
l’Aldeana i el líder Perelló i
també de l’emergent Ullde-
cona al camp de la Sénia,
en el derbi del Montsià. El
resultat del partit Deltebre-
Olimpic tenia influència tant
per baix com per dalt, a la
taula, i era important poder
informar sabent quin havia
estat.

Clar, fer el programa a
les 23 hores, en directe, en
dimarts, no és una empresa
fàcil per una televisió local.
Recordo que els dos pri-
mers anys a la tele, encara
a la década dels 90, els feia
a aquesta hora i en directe.  

Un cop el meu company
Axel em va dir que accepta-
va el repte, havia de parlar
amb els convidats. La veri-
tat que aquí és on es com-
prova que tota la feina, anys
de sacrifici i complicitat

amb els clubs valen la pena.
Tenen repercussió. Els con-
vidats eren, d’entrada, Paco
d’Ulldecona, un dels direc-
tius que coneixo des dels
meus principis a la profes-
sió, quan ell ja estava vincu-
lat al CF Ulldecona, i també
amb la Lliga de Veterans,
de la que n’era el president,
fa 16 anys. I l’altre Mario, el
Messi aldeà. Tots dos no
van dubtar en entendre les
intencions i van venir a la te-
le poc abans de les 23 ho-
res. Fins la matinada. 

Va haver un directiu d’un
equip, quan dimarts li expli-
cava que el programa era
en directe, que em va mani-
festar que “si fessis el pro-
grama a les cinc del matí, i
et fes falta, jo també vin-
dria...”.

Què puc dir davant
d’això. Gràcies a tots!. Se-
guir una línia de treball i de
tracte es valorada per la
gent i el carinyo és mutu. Jo
només puc respondre que
“el que faci falta” per tots i
que mentre tigui força i esti-
gui prop d’ells, allí em tin-
dran per al que jo els pugui
ajudar. 

El que faci falta

L’opinió de Michel

El Mundialet MIC, del
que n’és el Director
Juanjo Rovira, fou

inaugurat ahir
dimecres.

MIC

La UD Jesús i Maria
organitza un torneig

aleví demà divendres. I
a Sant Jaume es disputa
l’Edu Albacar, benjamí

Més futbol

La Rapitenca rebrà avui dijous el Figueres

Seguir somiant desperts
TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca rebrà avui dijous
el Figueres (21 h). Partit avançat
a la jornada del cap de setmana
i un més per tenir il.lusió. Aquest
equip permet tenir-la. Va estar
irregular el dia de l’empat a casa
amb el Gavà però diumenge va
fer emmudir el camp del totpo-
derós Cornellà (2-2). 

La quarta plaça està a set
punts i és cert que és complicat
poder accedir-hi perquè hi ha al-
tres equips en la pugna i es viat-
ja contrarellotge. Però quan
equip juga alliberat, amb la cons-
ciència tranquil.la per la feina
ben feta i, a més, té el compro-
mís que disposa aquesta planti-
lla, pot seguir somiant despert
fins que hi hagi opcions de poder

fer-ho. Així mateix, segons Fer-
nando Garcia va dir dilluns a Ca-
nal TE, “la Rapitenca té el millor
entrenador de la categoria”. 

El mag Teixidó, capaç de trau-
re el màxim rendiment al col.lec-
tiu que té. Bona cita, obligada,
en horari de Champions, a la De-
vesa, avui dijous. La Rapitenca
tindrà les baixes conegudes de
Raül (ja fou operat), i Ferran. Així
com Callarisa, amb un dit del
peu trencat, ja ha dit adéu a la
temporada. Cristian i Teixidó tor-
nen. 

La Rapitenca va empatar diu-
menge a Cornellà amb gols de
Callarisa i Julio que van remuntar
l’inicial dels locals. A la represa,
el Cornellà empataria. La Rapi-
tenca va fer bona imatge i a la
contra, va poder guanyar. Al final
del partit es van viure incidències
amb una batussa originada per
jugadors locals que buscaven a
Yélamos. Va haver d’arribar la
força pública pel calmar els
ànims. 

L’àrbitre va poder decidir al camp del Santfeliuenc

El líder l’Ascó es refà i
l’Amposta mereixia més

PRIMERA CATALANA

El líder Ascó va golejar el Red-
dis (5-0) i es refà a casa després
de les darreres ensopegades.
L’equip de la Ribera va anar per
feina i Piju i Adrià al primer temps
van posar terra de per mig amb
el 2-0. A la represa, de penal,
molt aviat, Adria sentenciava. El
pichichi Rojas i Ermengol van
ampliar l’avantatge. L’Ascó se-
gueix líder, un punt per davant
del Santfeliuenc. I ja a l’espera
del proper partit, contra l’Ampos-
ta. L’Amposta precisament es va
desplaçar dissabte al camp del
Santfeliuenc on va perdre per 1-
0. Un partit en què, tot i rebre el
gol aviat, va fer mèrits per no
tornar sense puntuar. A més, el
gol local fou protestat per un
possible fora de joc i, a la vega-
da, es va anul.lar un gol a Ferran
que hagués pogut ser l’empat.
Nacho Pérez deia que “el resultat

no va ser just. Vam jugar contra
un equip experimentat i que és el
segon classificat però ens vam
saber adaptar, vam  tenir el do-
mini de la pilota en moltes fases
i vam merèixer millor sort”. Del
tema arbitral, Nacho aclaria que
“penso que és anècdotic i un fet
puntual. Els partits els decidei-
xen els jugadors però darrera-
ment també és cert que no hem
tingut sort amb decisions que
penso que ens han pogut perjudi-
car”. Lamentar, per últim, la lesió
amb lligaments creuats trencats
del genoll, de l’aldeà Sergi Ventu-

ra. 

El partit  començarà a
les 21 hores a la

Devesa. Els de Teixidó,
a set punts del quart.

21 h

Després del descans, els
dos equips ebrencs de

la Primera catalana
s’enfrontaran.

Derbi

Al descans del partit contra el Perelló

Reconeixement a l’Aldea, a
delegats i a tècnics

DIUMENGE PASSAT

La junta directiva de la Unió
Esportiva Aldeana va fer un ho-
menatge diumenge passat, du-
rant el descans del derbi contra
el líder El Perelló. “Hem de recor-
dar que gràcies a persones com
aquestes, per la seua col.labora-
ció i treball, el nostre club ha po-
gut arribar als dies actuals. L’ho-
menatge és merescut, així com
d’altres que hem pogut fer”, deia
el president Pedro Uria. Llorenç

Montesó i Bartolomé Meca van
rebre el reconeixement per la
seua dedicació com a delegats.
Emilio Bertomeu i José López el
van rebre per la seua labor com
a tècnics. A aquest darrer, que
també fou tècnic d’El Perelló, li
va entregar Ferran Cid, alcalde
perellonenc que juntament amb
les autoritats locals, encapcel.la-
des per l’alcalde Dani Andreu,
van presidir l’acte, 
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El Catalònia visitava el cuer, el
Cunit (2-3). Era guanyar o guan-
yar per no veure més complica-
da la situació a la taula. I no va
fallar. Amb la lliçó ben apresa, el
Catalònia va fer el 0-1 amb el gol
de Fatsini (7’). Empataria el Cunit
a la sortida d’un córner i el duel
s’ajustaria amb l’expulsió d’Inies-
ta (40’). A la represa, malgrat
això, el Cata va tornar a avançar-
se amb el gol d’Eugeni, aprofi-

tant un canvi d’orientació de
Francesc. El Cunit, molt alliberat,
va empatar quan va sorpendre a
la contra a un Cata que buscava
el tercer. 
Amb el 2-2 i, tot i el desgast per
jugar amb deu, els ebrencs van
tenir caràcter i van arriscar amb
l’entrada de Leandro i de Nacho.
Aquest darrer va asistir a Eugeni
que amb maestria va marcar el
2-3. Es va anar a pel partit i es

va aconseguir. Gran victòria. S’-
ha de seguir patint per evitar les
compensacions però després
de dues derrotes, l’equip es re-
força.  Cal destacar el debut del
juvenil de primer any Josep Es-
trada. Els tècnics van haver de
fer canvis per a regenerar l’equip
que, a la represa, acumulava
molt de cansament durant el
partit. I també van arriscar. Tot
plegat, va valdre la pena.

Era guanyar o guanyar
EL CATALÒNIA, AMB RESPONSABILITAT I PERSONALITAT (2-3)

El Jesús i Maria va superar el
Camp Clar en un partit que ja va
decidir a la primera meitat, amb
els gols de Víctor i de Dani De
Cal, aquest darrer psicològic
quan s’arribava al descans i
arran d’una falta en què un de-
fensa visitant va desviar la pilota. 

Amb el 2-0, el Jesús i Maria va
saber controlar el partit i no va
tenir fisures, no donant opció al
conjunt tarragoní. D’aquesta for-

ma, el Jesús i Maria recupera
identitat després de la derrota
de fa dues jornades contra el Ro-
quetenc. L’equip va tornar a tenir
aquella essència que ha fet de
l’Aube un territori inexpugnable.

Avançada la represa, Nico va
fer el 3-0 que ja sentenciava i ja
en els darrers minuts, Pier, amb
un gol marca de la casa, acon-
seguia arrodonir la victòria amb
el quart gol. 

El Jesús i Maria arriba al des-
cans com a segon classificat, a
tres punts del líder la Cava. Se-
gueix el frec a frec. En la prope-
ra jornada visita el Tortosa. 

El ‘Xu’ Maria torna a golejar
VA IMPOSAR-SE, CONTRA EL CAMP CLAR (4-0)

El Roquetenc va perdre a Cambrils (4-1) en un partit que era clau per
apuntalar la seua millora i fer un cop d’efecte a la taula. I això que es
va avançar amb el gol de Llorenç en una primera meitat equilibrada.
Però tot va canviar a la represa, arran de l’1-1. Els de Roquetes, altre
cop irregulars, van anar sortint de la confrontació i van acabar sent su-
perats per un Cambrils que va ser subtil i que va saber imposar-se. Dos
gols més a pilota aturada (el primer també ho havia estat) i el partit de-
cidit. Més amb el cor que amb el cap, el Roquetenc va buscar-ho però
es va trobar amb el 4-1, al contraatac. Es frena la millora en una repre-
sa en la que no va existir la intensitat dels dos partits anteriors.   

El Roquetenc decau a la segona meitat
quan oblida els dos darrers partits

ES VA AVANÇAR PERÒ EL CAMBRILS GOLEJA (4-1)

El Tortosa va guanyar al camp del Calafell (0-2) en un partit igualat en
el que els locals, amb precipitació, van cremar tots els cartutxos per
poder sumar una victòria que els permetés agafar oxigen en la lluita
per evitar el descens directe. Però es van trobar amb un Tortosa mo-
tivat i pràctic que va executar el seu plantejament i que, a més, va gau-
dir de més opcions. Joel va fer el 0-1 al primer temps. No obstant, cal
dir que el partit va estar incert i fins que Edgar va marcar el 0-2, en la
recta final del duel i que el Tortosa ja jugava amb deu per l’expulsió de
Borrull.  El jugador roquetenc es perdrà el proper partit contra el Je-
sús i Maria. 

El Tortosa reforça el seu objectiu
d’acabar entre els cinc primers

VICTÒRIA A CALAFELL

El R. Bítem va perdre a Vila-seca (3-1) en un partit en el que va tornar
a oferir la seua versió més irregular, com en altres moments de la lli-
ga. L’equip de Bítem havia lligat dues victòries seguides però va tornar
a ser fràgil i no va estar a l’alçada. La seua situació també propicia que
això li pugui passar, a partir d’ara, en més d’un desplaçament. Però
l’ambició i el caràcter guanyador per poder fer un salt a la taula no van
aparèixer en un duel en què el Vila-seca va estar més encertat i que es
va decidir a l’inici de la represa, amb el 2-0. Els del Baix Camp van fer,
més tard, el 3-0 i S. Ruiz va reduir distàncies per un R. Bítem que tam-
bé cal dir que no ha tingut sort amb les baixes en la segona volta. 

L’altra cara del Remolins-Bítem,
al camp del Vilaseca

3-1. IRREGULARITAT

Jugadors de la Cava celebren el segon gol, diumenge a l’Ampolla.

Cedida

El líder la Cava va guanyar al
camp de l’Ampolla (1-2) en un
partit que se li va complicar a la
represa, quan el conjunt local va
avançar-se amb un gol de crac
de Luis Alfonso (67’). Però va
ser llavors quan la Cava va
guanyar metres i també quan
l’Ampolla no va mantenir la ma-
teixa intensitat defensiva que ha-
via tingut fins aquell instant. 

La Cava va remuntar amb un
gol de Marc Perelló, jugador am-
pollero que tonava a casa i que
va aprofitar un rebuig dins l’à-
rea. I quan s’arribava al final i

semblava que l’empat seria el
resultat definitiu i també el més
just, va produir-se una acció de
Toni amb un tret que va anar al
pal. El rebuig va servir-li a Mauri
per a fer l’1-2 davant el deliri de
la nombrosa afició blanc-i-blava
que veia com el seu equip man-
té els tres punts d’avantatge en
el liderat. El partit, en general,
fou igualat i va estar marcat per
l’estat del terreny de joc, força
irregular. La Cava va reclamar
un penal a Jaime en una jugada
en la que l’assistent va assenya-
lar-lo però que l’àrbitre no va

considerar que ho era.
Miquel Cotaina, tècnic de

l’Ampolla, indicava que “va ser
un partit igualat en el que penso
que l’empat era el més just. No-
saltres vam estar ben posats i
ens vam avançar en el marca-
dor a la represa. Potser a partir
d’aquell moment, ens va faltar

una mica més d’ofici. Ens vam
acomodar una mica. I la Cava
va remuntar a darrera hora”.
L’Ampolla segueix en una zona
incerta. Té marge però ha d’es-
tar pendent de les compensa-
cions. Santi Forner, tècnic de la
Cava, deia que “fou un partit
igualat en el que l’estat del
camp va condicionar i en el que
el més just era l’empat. No obs-
tant, nosaltres vam buscar-ho i
al final vam trobar el premi,
quan la veritat és que semblava
molt complicat poder-lo aconse-
guir”. 

La inèrcia del líder
Luis Alfonso va fer l’1-0 però Marc i Mauri (90’) van remuntar

LA CAVA VA GUANYAR AL CAMP DE L’AMPOLLA (1-2)

El Gandesa va aconseguir la
victòria èpica de la temporada.
Tenia fins a sis baixes: Batalla,
Soriano i Roger (sanció) i Joan,
Genís i Pau (lesió). A la banqueta
hi havien cinc juvenils. A més,
Marc, Quim i Arnau (un dels juve-
nils) es van lesionar durant el par-
tit. Per aquest motiu, el Gandesa
va apostar per cedir terreny a l’Al-

canar, equip que va tenir el con-
trol de la pilota. I que va fer el 0-
1, amb una bona jugada que, in-
comprensiblement i
suposadament per fora de joc,
els àrbitres van anul.lar. El gol d’I-
van era legal. I l’àrbitre va acabar
xiulant una falta anterior a Chime-
no. Decisió confosa. Estranya.
Hagués pogut canviar la dinàmi-

ca perquè el Gandesa hagués
perdut força anímica amb el mar-
cador en contra. No va ser així i
es va crèixer, amb la gran impli-
cació de tot l’equip, buscant la re-
cuperació de la pilota i iniciant
contraatacs com el que va supo-

sar el gol de Dilla. A l’Alcanar li va
tornar a mancar frenar una con-
tra letal. A la represa, el domini
fou total de l’Alcanar però el Gan-
desa va fer un treball extraordina-
ri. Es va buidar i així va tancar els
espais. L’Alcanar ho va provar tot
però no va poder amb l’entramat
defensiu dels locals que, a més,
van tenir a Rojas com a salvador
a darrera hora. El Gandesa apun-
tala la permanència mentre que
l’Alcanar es distancia del liderat.
(7 punts). No obstant, encara
queda molt en joc. 

L’Alcanar topa amb un gran
Gandesa, carregat d’orgull

1-0. ELS LOCALS AMB SIS BAIXES I TRES LESIONATS

Amb el 0-0, els àrbitres
van anul.lar un gol legal al

conjunt visitant, en una
decisió estranya.

Polèmica

L’equip de Santi arriba a
la jornada de descans

amb 3 punts d’avantatge 

Descans

Víctor, Dani De Cal,
Nico i Pier van marcar.

Gols

EESSPPOORRTTSS
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L’Olímpic va perdre al camp d’un Horta que va fer el millor partit de la tem-
porada (3-0). Els de Cantó sabien el que es jugaven i van sortir molt con-
centrats, imposant-se ja al primer temps amb dos gols gairebé seguits,
de Barriga de penal i d’Isaac, a la sortida d’un córner. L’Olímpic no es va
adaptar al partit i, tot i que va tenir una opció a la represa, no va entrar
en situació perquè l’Horta, ben posat, no va deixar-lo. L’Horta haurà de se-
guir sofrint però fa un pas endavant. L’Olímpic, que dimarts va guanyar a
Deltebre (1-3, gols de Pol (2) i de Bernat), està a tres punts del líder.

L’Olímpic es refà de la derrota a Horta
DIMARTS, TRIOMF A DELTEBRE, EN LA RECUPERACIÓ

L’Ulldecona va guanyar en el derbi, al camp de la Sénia (1-2). Un partit
vibrant, disputat amb molta intensitat i amb un gran ambienta l’estadi,
amb 300 aficionats, majoria visitant. L’Ulldecona va fer el 0-1 amb un gol
de Santi. La Sénia, a través de Joan Zaragoza, va empatar poc després.
El partit va estar carregat de faltes i de protestes, amb poc joc. Yassi-
ne a la represa va fer l’1-2 i l’Ulldecona, amb més intensitat, va saber dur
el derbi on li convenia i, encoratjat pel seu públic, va aguantar el resul-
tat. Ja són catorze jornades sense perdre. I l’equip es dispara a la part
alta. La Sénia (avui dijous juga al Pinell, 19.30 h.) es distancia.

L’Ulldecona es fa més gran al derbi
14 JORNADES SENSE PERDRE

El Vilalba va guanyar a Deltebre i, d’aquesta manera, recupera opcions de
permanència (0-1). Segons Capera, tècnic del Deltebre, “no entenc com el
Vilalba ha perdut per golejades darrerament. Em va agradar i em va sem-
blar l’equip d’aquestes últimes campanyes que ha acabat en posicions cap-
davanteres, amb Abdul, Abdel i Yelti en un bon moment. Sobre tot al pri-
mer temps ens va superar”. Yalti, en una acció embolicada, va fer el 0-1.
El Deltebre va pressionar més amunt a la represa però es va quedar amb
deu i no va tenir opcions. Dimarts va perdre amb l’Olímpic (1-3). Ha de se-
guir lluitant per la permanència. El St. Jaume, per la seua part, va golejar
a Campredó (0-5) on va obtenir tres punts d’or per estar viu per la salva-
ció.  Robert (2), Rullo (2) i Murri van marcar. Demà visita el Vilalba. 

Vilalba i Sant Jaume respiren
VAN GUANYAR A DELTEBRE I CAMPREDÓ

EL FLIX TORNA A QUEIXAR-SE DE L’ARBITRATGE

L’Aldeana va perdre a casa con-
tra el líder, el Perelló (0-1). I, d’a-
questa forma, segueix compro-
mesa per evitar el descens. Cal
dir que l’empat hagués estat el
més just en un partit igualat al
primer temps i en el que al
segon, als primers minuts, els
aldeans van perdonar fins a tres
ocasions clares, amb el 0-0. El
Perelló, irregular al primer
temps, va estar fora de cobertu-
ra al segon, quan Narcís, ben
vigilat, no va poder intervenir i l’e-
quip va acusar-ho sense possibi-
litat de canalitzar el seu joc. 
L’Aldeana, a còpia d’esforç i
amb ràfagues de qualitat, va

saber crear les seues opcions.
Però el travesser i la manca de
culminació van trair-la. Amb els
minuts, a la represa, el partit va
igualar-se. Molinos, tècnic visi-
tant, va canviar a Tudela, amb
molesties, i que tenia una targe-
ta, ja pensant en el partit contra
la Sénia. L’àrbitre va xiular una
falta a la frontal. No estava
Tudela però llavors va aparèixer
el pichichi per marcar:
Mohedano.. Amb el 0-1, el partit
es va trencar i l’Aldeana va acu-
sar el gol. El Perelló va poder
sentenciar. No va fer-ho i al final,
els locals van poder empatar.
Hagués estat el més just.

L’Aldeana perdona i el líder no ho fa
Un gol de falta directa de Mohedano acaba decidint un derbi en el que l’empat era el més just

EL PERELLÓ S’EMPORTA ELS TRES PUNTS

Tot i la crisis, tot i que el futbol dels pobles
petits va minvant, veiem miracles cada tem-
porada. En fa dues, ple a vessar al partit
Olímpic-Pinell i també al derbi Olímpic-Móra la
Nova. Així també va succeir en l’Alcanar-Valls,
amb més de 1000 persones a la Fanecada. I
en aquesta lliga, als derbis la Cava-Jesús i
Maria les aficions van acudir de forma multiti-
dinària. 
Dissabte passat es disputava el derbi entre la Sénia i l’Ulldecona.
La sorpresa va ser per als directius de l’equip visitant de poder
veure les graderies plenes d’aficionats. 100, 200 persones...feia
décades que no veien a l’afició d’Ulldecona acompanyant al seu
equip fora de casa, i en alguna casos, aficionats que no van ni al
camp de l’Ulldecona, quan l’equip juga a casa. Increible. Veure
més aficionats de l’equip de fora que del de casa. El derbi fou
calent al terreny de joc, però no va tenir més incidència com podia
passar antigament quan hi havien enrenous i es recordaven histò-
ries d’aigues i molins d’aquestes dues poblacions de l’any 1400.
Si han llegit bé, l’any 1400. Jo he vist en un derbi com a un Guàrdia
Cívil li queia el tricorni pels aires dels aficionats que saltaven al
camp. Jo he viscut l’època que no estava ben vist a un senienc
casar-se amb una noia d’Ulldecona. Un dels primers que va fer-ho
fou Ramon Subirats ’Cabori’ que va ser jugador i mister senienc
durant molts anys.
Es va viure una festa en el derbi de dissabte entre la Sénia i
l’Ulldecona. No va marcar el juvenil ulldeconenc Tortajada però
havia estat fidel a la cita el dia abans en el derbi de juvenils i van
sis setmanes marcant. 
Des del 2006 no guanyava l’Ulldecona a la Sénia. En les darreres
décades, la Sénia sempre ha estat per sobre i, a més, li ha ‘pis-
pat’ diverses de les seues estrelles. Viñas als 70, López als 80 i
Labèrnia ja al 2000. El dissabte hi havia dos equips amb politiques
molt similars i que han transformat els seus clubs per a bé. Mostra
d’això és que cada equip en l’onze inicial tenia 9 jugadors de casa.
Pocs clubs d’aquesta terres com la Rapitenca, l’Amposta, Tortosa,
Ascó o la Cava poden dir el mateix. Existeix una diferència de la
Sénia o Ulldecona amb d’altres clubs més poderosos del territori.
L’Ulldecona paga cada mes als seus jugadors 60 euros. A la
Sénia, els jugadors locals no cobren i els quatre que són d’una
altra població els donen uns euros per a pagar-se la benzina.
L’Ulldecona va crear un filial que, posteriorment, va servir-li per a
fusionar-lo amb el primer equip quan només quedava la possibili-
tat de crear un equip a la localitat. La Sénia, més del mateix. Quan
es va acabar l’època de bonança, amb el pas per la Preferent, va
haver de tirar de cantera per al primer equip i és dels pocs, junta-
ment amb Camarles, l’Ametlla, Ulldecona i Gandesa i uns pocs
més que tenen la mateixa filosofia, del futbol base i del primer
equip. Amb això queda demostrat que al futbol no tot és money i
que se poden fer clubs amb uns costos gairebé zero com fan
l’Ulldecona i la Sénia. Un Ulldecona que passa per bons moments
i si recuperés a Albert Arnau, de l’Amposta, Brusca, del Corbera,
Amado, de l’Aldeana, i Ivan, Alex i Dani de l’Ampolla tindria un equip
molt més competitiu encara, per poder estar a la Segona catala-
na. I aquesta és la missió que intentarà aconseguir la  junta direc-
tiva per a a temporada propera. Gran tradició futbolística d’aquest
club, l’Ulldecona, dels més antics d’aquesta comarca. Fundat el
1915 i que va tenir un gran equip als anys 30, quan fou campió
de la comarca, ni l’Amposta ni el Dertusa van poder amb ell. Una
dada més que curiosa és la genètica d’aquest conjunt del Montsià.
Entre altres, quatre jugadors internacionals d’aquestes Terres, el
tortosí Fabregat, Povill, de Pauls, i dos ulldeconencs: Oriol que
està al Chelsea i el cadet Aleix al Vila-real. 
La grandesa del futbol ebrenc es demostra aquesta temporada en
una Segona catalana que amb quatre vegades menys població
que la zona de Tarragona, lidera el futbol de la Primera Divisió
Provincial, amb tres equips ebrencs i cap d’ells en zona de des-
cens. La meitat dels equips són de l’Ebre i si veiem en la història
de les categories nacionals, solament quatre equips del Camp de
Tarragona hi han estat, Nàstic, Reus, Pobla Mafumet i Roda de
Bara i els equips de l’Ebre ho superen amb el Tortosa, l’Ascó, la
Cava, Rapitenca i Amposta. Cinc. La veritat és que som temuds.
Jo he escoltat a joves jugadors que tenien por de venir a jugar a
aquestes Terres. “Es que diuen que va molta gent al camp i que
pressionen molt”. Som o no som grans en aquestes comarques?.
Els fets estan aquí. La Festa del futbol ebrenc és cada setmana
en un camp amb derbis, molt de públic en alguns partits, i enre-
nous als terrenys de joc, als túnels; àrbitres espectacle i dilluns
amb salsa al Facebook entre aficionats del Jesús i Maria i de
l’Alcanar. Vivim el futbol d’una altra manera, amb sentiment i emo-
ció, amb patriotisme. I això ja ve de fa molts anys. 34 clubs
ebrencs ja jugaven en categories federades o d’aficionats abans
de la Guerra. Mentrestant a la zona de Tarragona no hi ha cap
mitjà escrit que cobreixi i que difongui el futbol regional, aquí n’hi
ha dos. Mentrestant allí no hi ha cap televisió que parli del futbol
regional aquí n’hi ha tres i una que ho fa amb talent i amb molta
informació. Visca el futbol ebrenc i tots els seus equips. Des de
Madrid, des del Pirulí, des de Mèxic, ja a l’inici del proper estiu,

La grandesa del futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció del derbi Aldeana-Perelló, de diumenge.

El Camarles referma la permanència

El Camarles va remuntar contra el Flix i va assolir la segona victòria se-
guida que ja el distancia de les places compromeses (3-1). El Flix va mar-
car primer (Porta). Però el Camarles, “amb molt bona actitud i amb gran
treball, davant d’un gran equip”, deia Bartolo, va remuntar amb els gols
de Francesc, Ruben i Quim. Tot això enmig de les protestes dels flixan-
cos que es plantegen si per motius extraesportius (l’estelada) hi ha per-
secució a l’equip. “Al segon gol hi ha falta al porter i al tercer, fora de joc
i mans del jugador local”. Bartolo creia que “els gols van ser legals, per
a mi, i no s’ha de traure mèrits a l’equip que va tenir més opcions”. 

8 JORNADES INVICTE, 4 VICTÒRIES SEGUIDES

El Santa Bàrbara segueix creixent
El S.Bàrbara porta 8 jornades sense perdre i és la revelació de la 2a. vol-
ta. Diumenge, quarta victòria seguida, contra el Móra la N. amb hat-trick
de Gilabert, 20 gols (a 2 de Mohe). Gilabert, amb un penal protestat pels
visitants, va fer l’1-0. Empataria Edu Llop i fins el descans el Móra va estar
millor, amb opcions. A la represa, el Santa va avisar dos cops i al tercer Gi-
lagol va decidir. Ell mateix va fer després el 3-1. Avui, partit a Campredó.

QUARTA DERROTA SEGUIDA COM A LOCAL

El Pinell, negat a casa
El Pinell va perdre a casa, contra l’Atlas, equip que es recuperaen la lluita
per la permanència. I el Pinell no pot allunyar-se d’aquesta zona complica-
da en la que hi ha diversos equips que es jugaran una plaça de descens
i la possibilitat d’alguna compensació. El Pinell, espès i sense idees, es
va trobar amb un Atlas que va estar ben posat i que va merèixer la victò-
ria. Els locals es van quedar en nou a la represa, quan l’Atlas estava en
deu. Mourat va fer el 0-1. Norbert va impedir altres gols dels visitants

L’Ametlla certifica la seua progressió
L’Ametlla  va vèncer el Tivenys i es manté viu en la lluita per la permanèn-
cia (7 punts de 9). Sam, jugador que ha tornat, va fer l’1-0 al primer
temps mentre que Mikel i Karim van sentenciar a la represa (3-0). 

aquesta columna s’escriurà des d’allí, perquè allí estaré. Jo intento amb la meua poèsia futbolera, transmetre el meu amor cap el futbol ebrenc.
Cada setmana. 
LA CAVA I JESÚS I MARIA, LA SORT ELS VA DE CARA. El Jesús i Maria té, a priori, un calendari més fàcil que la Cava, fins el final de tempo-
rada. La Cava ha de rebre al Roda, al Catalònia, a l’Alcanar i al Tortosa i visitarà els camps del Salou, Remolins-Bítem, Roquetenc, Camp Clar i
Calafell. El Jesús i Maria, a casa, solament dos partits complicats: Vilaseca i Catllar. Cinc partits al seu camp i quatre desplaçaments, dos dificils
a Tortosa i a Gandesa. Poden perdre un partit en un d’aquests camps. La Cava té gairebé assegurada la promoció, però el que vol és ser campió
no ja per pujar, sino que per a disputar la Copa Catalunya.  En aquesta darrera jornada al líder li va anar la sort de cara. En els darrers minuts va
remuntar el derbi al camp de l’Ampolla. Es la sort del campió. L’Alcanar va punxar per segona setmana seguida. El meu pronòstic de que la Cava
serà campió i el Jesús i Maria subcampió està vigent, una setmana més. S’imaginen aquests dos equips a la Primera catalana, tot és possible. 
TOP SECRET. El Camp Clar vol fitxar 4 jugadors, dos de Lleida i dos de Barcelona. M’ha dit un muixonet que el Camp Clar no baixarà per decret
llei. Més no puc comptar. El partit que el Catllar va guanyar contra el Salou, segons fonts de l’equip visitant, fou un escandol. I, segons les matei-
xes fonts, saben on està empadronat l’àrbitre d’aquell partit? A el Catllar. Aquesta temporada es batrà el rècord a la Segona catalana. Ni un ces-
sament d’un entrenador. Els dos que ja no estan van deixar-ho per voluntat pròpia. Raul Martínez Santolaya al Roda i Piguillem al Cunit. 
SE SALVARÀ EL CATALÒNIA?. Li vaig dir a Michel Viñas la setmana passada que el Catalònia guanyaria al camp del Cunit i que faria tres gols.
I així va ser. En les tres últimes jornades del campionat s’enfronta a dos equips que té vinculacions. Ximo Talarn, tècnic del Roquetenc, va ser juga-
dor i entrenador del Catalònia i és de Jesús i l’actual president de l’Ampolla, Paco Gilabert, fou entrenador dels dos ascensos (de l’històric a
Preferent). El R. Bítem estarà salvat. Si estan alliberats de pressió classificatòria, ¿donaran un cop de mà aquests equips al Catalònia si li fa falta?.
Poden ser nou punts o set segons si el Roquetenc està salvat o no. Aquí ho deixo. 
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PRÒXIMA JORNADA (7-4)
Dissabte

Benissanet-Bot (17 h)
Diumenge 

Arnes-Batea (17 h)
la Galera-Godall (16.45 h)

Corbera-Alcanar (17 h)
Xerta-Roquetenc (16.45 h)
Tivissa-Roquetenc (17 h)

Ginestar-Jesús i Maria (16.45 h)
Deltebre-Catalònia (15.45 h)

RESULTATS

25a jornada Quarta catalana

Jesús i Maria-Benissanet 2-2

Catalònia-Batea 1-4

Muntells-Corbera 1-6

Deltebre-Ginestar 0-5

Alcanar-la Galera 5-1

Bot-Tivissa 3-0

Godall-Arnes 1-0

R. Bítem-Xerta 4-0

Descansava, Roquetenc

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 24 111 23 63

2. Alcanar 24 60 17 57

3. Batea 23 60 31 54

4. R. Bítem 23 69 20 48

5. Godall 24 66 49 37

6. Bot 23 54 48 36

7. Catalònia 24 43 49 36

8. Arnes 23 35 34 33

9. Benissanet 23 44 38 32

10. Ginestar 23 43 48 29

11. Tivissa 22 46 53 29

12. la Galera 24 34 66 29

13. Roquetenc 21 36 53 23

14. Xerta 24 36 56 20

15. Jesús i Maria 22 31 52 16

16. Muntells 24 33 73 14

17. Deltebre 23 14 105 6

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA (7-4)

Dissabte 

Aldeana-Olimpic (11.30 h)

Tortosa Ebre-Jesús i Maria (16 h)

R. Bítem-Ginestar (16.30 h)

Arnes- la Cava (17 h)

Diumenge

Ulldecona-Gandesa (11.30 h)

Amposta-S. Bàrbara (12 h)

Masdenverge i Alcanar descansen

RESULTATS

23a jornada Femení

Tortosa Ebre-Ginestar 4-1

Gandesa-Arnes 0-2

la Cava-R. Bítem 9-0

Alcanar-Aldeana 3-3

Olimpic-Masdenverge 3-6

S. Bàrbara-Ulldecona 3-4

Descansaven, Jesús i Maria i Amposta

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 (7-4)
Dissabte 

Móra Nova-Atlas (16.30 h)
Tivenys-Horta (16.45 h)

Diumenge
Deltebre-Pinell (17.30 h)
Vilalba-l’Ametlla (16.45 h)
Olimpic-Campredó (17 h)

S. Jaume-Aldeana (16.30 h)
Perelló-la Sénia (16.45 h)

Ulldecona-Camarles (16.30 h)
Flix-S. Bàrbara (16 h)

RESULTATS

25 jornada, Tercera catalana  

Campredó-S. Jaume 0-5

Horta-Olimpic 3-0

la Sénia-Ulldecona 1-2

Aldeana-Perelló 0-1

Pinell-Atlas 0-1

Camarles-Flix 3-1

L’Ametlla-Tivenys 3-0

S. Bàrbara-Móra N. 3-1

Deltebre-Vilalba 0-1

recup. Deltebre-Olim. 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 25 60 32 55

2. Olimpic 25 53 23 50

3. Ulldecona 25 40 26 49

4. Flix 25 55 30 45

5. la Sénia 24 44 26 41

6. Móra Nova 25 37 36 39

7. Camarles 25 38 38 38

8. S. Bàrbara 24 45 42 36

9. Pinell 24 52 36 35

10. Atlas 25 37 36 32

11. Deltebre 25 34 42 30

12. l’Ametlla 25 29 37 30

13. Horta 25 38 49 30

14. S. Jaume 24 40 41 29

15. Aldeana 25 31 39 27

16. Vilalba 24 36 55 27

17. Tivenys 25 34 70 14

18. Campredó 24 21 66 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA (7-4)
Dissabte 

Catalònia-Vilaseca (17 h)
Roquetenc-Cunit (16.30 h)
Camp C-Gandesa (17 h)
Calafell-l’Ampolla (17 h)

Diumenge 
Salou-la Cava (17 h)

Roda Berà-Catllar (12 h)
R. Bítem-SP i SP (17 h)
Alcanar-Cambrils (17 h)

Tortosa-Jesús i Maria (17 h)

RESULTATS

25 jornada, Segona catalana

Cunit-Catalònia 2-3

Calafell-Tortosa 0-2

SP i SP-Roda Berà 0-2

Catllar-Salou 2-1

Cambrils-Roquetenc 4-1

l’Ampolla-la Cava 1-2

Vilaseca-R. Bítem 3-1

Gandesa-Alcanar 1-0

Jesús i Maria-Camp C.4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 25 51 27 54

2. Jesús i Maria 25 60 28 51

3. Alcanar 25 59 27 47

4.  Catllar 25 34 25 47

5. Vilaseca 25 43 27 43

6. Tortosa 25 44 28 42

7. Gandesa 25 42 39 41

8. R. Bítem 25 39 29 38

9. Cambrils 25 42 31 36

10. l’Ampolla 25 34 33 34

11. Roda Berà 25 28 33 32

12. Roquetenc 25 36 39 30

13. Catalònia 25 41 53 30

14. Camp Clar 25 26 47 26

15. Salou 25 25 45 23

16. Calafell 25 24 47 22

17. SP i SP 25 22 56 20

18. Cunit 25 23 59 13

Segona catalana

Yassine celebra el seu gol, dissabte a la Sénia. Era l’1-2.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Ulldecona va guanyar al
camp de la Sénia i ja

porta 14 jornades
seguides sense perdre. Es

tercer.

Tercera catalana
PRÒXIMA JORNADA  
Balaguer-Palamós 
Vic-Castelldefels

Olot-Manlleu
Pobla M-Santboià
Europa-Vilafranca

Rapitenca-Figueres (avui 21 h)
Vilassar-Cornellà

Rubí-Gavà
Júpiter-Muntanyesa
Gramanet-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 29 19 6 4 49 17 63
2. Europa 29 17 9 3 37 17 60
3. Cornellà 29 17 7 5 53 30 58
4. Manlleu 29 12 12 5 36 19 48
5. Terrassa 29 11 10 8 35 24 43
6. Pobla Mafumet 29 11 10 8 39 35 43
7. Figueres 29 12 7 10 36 36 43
8. Rapitenca 29 9 14 6 30 23 41
9. Rubí 29 10 11 8 39 29 41
10. Santboià 29 29 9 11 33 32 38
11. Gavà 29 10 6 13 29 31 36
12. Gramanet 29 6 16 7 22 23 34
13. Vilafranca 29 9 7 13 28 38 34
14. Vilassar 29 8 8 13 30 38 32
15. Muntanyesa 29 7 10 12 27 45 31
16. Castelldefels 29 6 11 12 20 36 29
17. Palamós 29 5 11 13 29 47 26
18. Júpiter 29 6 7 16 29 47 25
19. Balaguer 29 4 12 13 28 45 24
20. Vic 29 4 11 14 24 41 23

Tercera divisió RESULTATS
28a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  (7-4)
Morell-Tecnofutbol

Tàrrega-Torredembarra
Vilanova-Igualada

Torreforta-Martinenc
Reddis-Andorra

Amposta-Ascó (17 h)
Reddis-Andorra

Valls-Santfeliuenc
Sants-Viladecans

Cervera-Vista Alegre

RESULTATS

25 jornada, Primera catalana

Torredembarra-Morell 1-0

Santfeliuenc-Amposta 1-0

V. Alegre-Tecnofutbol 2-1

Martinenc-Vilanova 2-1

Ascó-Reddis 5-0

Viladecans-Valls 2-2

Cervera-Sants 3-1

Igualada-Tàrrega 0-0

Andorra-Torreforta sus

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 25 63 22 57

2. Santfeliuenc 25 43 18 56

3. Viladecans 25 47 20 53

4. Martinenc 25 48 23 47

5. Igualada 24 46 25 44

6. Amposta 25 38 30 39

7. Vista Alegre 24 39 37 36

8. Tàrrega 25 31 38 31

9. Vilanova 25 34 35 30

10. Reddis 25 27 55 29

11. Andorra 22 27 34 27

12. Torredembarra 25 34 38 26

13. Torreforta 23 28 39 26

14. Cervera 25 28 43 26

15. Sants 24 36 49 25

16. Valls 25 23 39 23

17. Tecnofutbol 25 23 45 23

18. Morell 25 18 43 22
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QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

La selecció femenina de les Terres de l’Ebre de Pàdel va perdre contra el CT Tortosa
per un clar 0-3. Les tortosines no van donar opció al combinat ebrenc. La masculina no
va jugar el cap de setmana passat. 
Cal informar que a partir del proper dimarts dia 2 d’abril començarà el Gold Serramar
per al qual ja estan obertes les inscripcions a través del Pàdel Terres de l’Ebre.
I a la plana següent podem trobar l’entrevista a Angel Lacalle que va ser el convidat al
programa de Pàdel d’aquesta setmana al Canal Terres de l’Ebre. Es el nostre crac. Ens
explica el projecte que vincula el Centre Esportiu Johnny Montañés i el padel ebrenc, en
general, amb la Marató de TV3. Es un projecte ambiciós i que suposarà un gran impuls
a aquest esport al nostre territori.

Padel. Gold Serramar

Handbol. Derbi per a l’Handbol Tortosa
Handbol Tortosa Hidrocanal   28    -    Club Handbol Ascó  18  
Segon enfrontament de la temporada entre els dos equips referents de les Terres de l'Ebre
en la màxima categoria de l'handbol català, després d'un resultat ajustat al partit d'anada
que va finalitzar amb victòria de l'Ascó per un ajustat 29-28.
Una primera part que reflectí la rivalitat entre dos equips que, amb un joc molt defensiu,
van oferir un joc molt igualat arribant a la mitja part amb l'avantatge de només un gol per
a les tortosines. El joc tortosí de la segona part va variar substancialment, l'augment de
la concentració, el treball conjunt de tot el grup en defensa i la capacitat d'ajustar l'atac a
les diferents defenses plantejades per l'Ascó potenciat pels contraatacs llançats per la por-
tera Ana Manjavacas perfectament culminats per ambdós extrems, Jenifer Cornejo i Marta
Lliveria, va provocar un parcial espectacular a favor de les tortosines que va arribar a
comptar amb un avantatge de 14 gols. Dijous a les 20.30 les tortosines es desplaçaran
a Sabadell per recuperar el partit ajornat contra l'Oar Gràcia.

El Corbera va guanyar per 1-6
contra els Muntells i segueix
sent líder. L’equip ha arribat als
111 gols, amb Fidell com a
pichichi amb 44.
L’Alcanar, segon, va golejar a la
Galera (5-1) i s’apuntala a la
zona d’ascens ja  a l’espera del
proper partit, a Corbera en el
que estarà en joc les opcions de
reduir distàncies al líder, per una
banda, i les d’ampliar-les per l’al-
tra.
El Batea, per la seua banda, va
fer un pas de gegant en vèncer
al camp del Catalònia per 1-4.
Una victòria que referma les
possibilitats d’ascens després
dels dubtes per les dues enso-
pegades a casa. Era com una
final i l’equip de Joan Vallès va
respondre. Important la seua
victòria tenint en compte que el
R. Bítem no va fallar. El Batea
jugava ahir a Roquetes, partit
ajornat. 

Fidel, el
Killer: 44 gols

L’Handbol Amposta
Lagrama, divendres pas-
sat, va imposar-se al CB
Salud de Tenerife per 26-
24. Una victòria important i
brillant i molt més meritoria
tenint en compte que el
partit es va afrontar amb
totalitat de jugadores de la
cantera. Un fet de gran
vaua per al futur. 
LAGRAMA: Gálvez, Alonso
(1), Domingo (1), Uliaque (3),
Juncosa (1), Vila (6), Sara
Garcia (1) i Simon (12).
Tortajada (1), Rieres, Andrea
Garcia, Solà.

HANDBOL AMPOSTA Triomf contra el Salud Tenerife

El Nucli de tecnificació
Priorat-Tortosa va competir
el cap de setmana passat al
Torneig Internacional de
Judo Cadet de Fuengirola.
Aquest torneig es puntuable
pels judoques espanyols per
formar la selecció que ens
representarà en les sortides
internacionals. Aquest any,
l'Europeu i el Mundial.
La participació d'aquest any
fou integrada per la selecció
Española, la de Kazakhstan i
la  participació per lliure de
judoques d'España,
Argentina i Romania. La
selecció de Kazakhstan
cadet és a dia d'avui una de
les primeres potencies a
nivell mundial, junt a la selec-

ció Rusa que participa a l’es-
tada dels dies posteriors a la
competició. Del Nucli de
Tecnificació han estat selec-
cionats per l'Española, Carla
Montañez (-44 Kg.) Bronze,
Cristòfol Daudén (-60 Kg.)
Bronze i Aleix Borrell (-60
Kg.) Bronze. Carla
Montañez, per en primera
ronda contra una represen-
tant de Kazakhstan i va fer el
Bronze contra la represen-
tant Madrilenya.
Cristòfol Daudén desprès de
passar una primera ronda
força complicada en front
del representant de Castilla
la Mancha, arribà fins la
semifinal on per davant un
dels representants de

Kazakhstan per Shido a la
tècnica d’or. Guanyant el
Bronze contra l'altre repre-
sentant de Kazakhstan de la
categoria. Aleix Borrell arri-
ba fins a quarts on va caure
davant un dels represen-
tants de Kazakhstan, guan-
yant a la repesca al repre-
sentant de Castilla la
Mancha, el que li dóna el pas
a la final de Bronze, que
guanya davant el represen-
tant de Galícia.
Les properes competicions
del Nucli de Tecnificació son:
El Campionat d'Espanya
Júnior amb tres Classificats
i l’Europa Cup Cadet de
Coimbra amb cinc
Classificats.

Jornada molt positiva per
als equips roquetencs del
volei. Començant pel juvenil
masculí, que va rebre al
C.V.Arenys. Partit molt
assequible per a aquests,
on van guanyar amb una
gran contundència per 3-0
amb parcials (25-10, 25-13
i 25-22). D’altra banda, el
sènior femení va rebre al
C.V.Ametlla del Vallès.
Victòria per 3-0 amb par-
cials (25-21, 25-9 i 25-11).
Per últim, el sènior masculí

va rebre al C.V.Vilafranca. 3-
0 amb parcials (25-19, 26-
24 i 25-20). Amb aquesta
victòria, l'equip masculí és
matematicament ja equip
de Primera Catalana per a
la temporada vinent.
Aquest cap de setmana no
hi ha lliga, però el cap de
setmana del 6/7 d'abril, el
juvenil rep al C.N.Sabadell i
el sènior femení rep al
C.V.Sant Pere i Sant Pau. 
El sènior masculí es des-
plaça al camp del Sàndor.

Cal informar que el
Campionat de Catalunya de
categoria juvenil masculí
que es celebrarà el pròxim
dia 13 d'abril a Roquetes.
Els equips participants són
el C.E.Roca, F.C.Barcelona,
C.V.Salou i C.V.Roquetes.
La classificació encara no
esta decidida, per tant
encara no sabem contra qui
jugarà l'equip roquetenc,
però que aquests seran els
quatre participants sí.

VOLEI ROQUETES

Campionat de Catalunya juvenil

Aquesta setmana al sènior li
tocava desplaçar-se al camp
del cuer, l'H.Berga. Amb tots
els jugadors disponibles els
tortosins van disputar un dels
seus millors partits en defen-
sa. Tot i uns primers minuts
de domini local, el Tortosa va
controlar el partit i va saber
mantindre un avantatge
còmode basat en una defen-
sa sobre l'únic jugador del
Berga que mantenia l'efectivi-
tat en atac del seu equip. A la
mitja part s'arribava al 8-12 i
el resultat final va ser de 16-
24. Aquest resultat, juntament
amb el de la setmana passa-
da, demostra que l'equip
ebrenc està agafant una molt

bona dinàmica de cara al tram
final de la fase regular. A
hores d'ara els del Baix Ebre
estan gairebé classificats per
la fase d'ascens però, tot i
això, a falta de 3 jornades per
acabar la lliga, l'equip encara
té les esperances d'entrar en
la zona d'ascens directe.
Aquesta, a hores d'ara la
tanca les Franqueses, 3er
classificat amb 32 punts, i el
CE Tortosa que ocupa la 6a
posició, té 28 punts. Al con-
junt tortosí li queden dos par-
tits a casa contra rivals direc-
tes per la lluita de l'ascens. La
setmana vinent rep al
Cardedeu B, 2n classificat,
partit difícil per als sèniors

que ho tornaran a donar tot
davant la seva afició. A l'altra,
viatja al camp del Vilanova,
equip que lluita per la per-
manència. Els juvenils rebien
al R. Cornellà. Resultat final de
26-22. El proper partit serà al
camp del Gavà "B". Els cadets
van perdre per  28-29 contra
el Cardedeu, mereixent més i
fent una gran feina.
Una setmana més es disputa-
va la lliga comarcal de mini-
handbol dirigida pel CE TOR-
TOSA. On l'equip masculí de
l'EH CUCAFERA va fer un molt
bon paper arribant a la final i
guanyant-la. Una jornada més
en que es gaudeix d'un matí
d'handbol amb els més petits.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

Segona final superada

JUDO. EN CATEGORIA CADET

Torneig Internacional de Fuengirola

El partit va començar amb una
certa igualtat. A poc a poc,
però, el sènior del Cantaires va
agafar les regnes del joc, fet
que es va traduir en un avantat-
ge al final del primer quart (13-
24).
La mateixa tònica va continuar
al segon quart, tot i que la
major qualitat dels jugadors tor-
tosins no s'ha vist reflectida en
el marcador gràcies principal-
ment a algunes accions certa-
ment afortunades (29-40).
El tercer quart va estar marcat
pel gran encert en el tir exterior

que va tenir el Cantaires (4 tri-
ples consecutius) i que van fer
inútil la defensa zonal amb la
que els tarragonins van voler
sorpendre. Al final d'aquest
període l'avantatge es va dispa-
rar fins els 17 punts (44-61).
Malgrat aquesta diferència, la
intensitat dels nostres jugadors
no va baixar en cap moment fet
que va servir per mantenir les
diferències al voltant sempre
dels 20 punts durant el darrer
quart. El resultat final fou de
66-85. 
Aquesta victòria permet al

Cantaires seguir encapçalant
una jornada més la clasificació
i apropaa l’equip ebrenc, una
mica més, a la tan desitjada pri-
mera plaça que dóna l'accès
directe. 
Després de l'aturada de
Setmana Santa quedaran 6
partits amb els que intentarem
certificar aquesta gran tempo-
rada. 

Anotadors: Pau (6), Manuel (0),
Ramon (7), Lluís (4), Dani (10),
Jordi (4), Ivan (17), Joan (6),
Jordi (3), Xavi (14), Sandy (14).

CLUB BÀSQUET CANTAIRES

Triomf a la pista del Vendrell

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

RESULTATS

3 jornada, 2a Fase Grup A 

PM 7B F. Vidal-T C.Maso 4-6

Bar Munich-Matadero 4-3

Moet-Toscà 4-5

D. Bar Aloha-SA Casals   1-1

RESULTATS

3 jornada, 2a Fase Grup B  

Nogans-CFSRoquetes 4-3

Vinallop L’Aube-Xapla H.12-3

Leis Clas-Rehau 5-2

Grup Amics-FS Reguers 1-4

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Bar Aloha 3 19 6 5
2. SA Casals 3 19 7 5
3. Taberna CC C. Maso 3 12 8 5
4. Toscà 3 14 14 4
5. Moet 3 9 8 3
6. B Munich 3 9 13 2
7. Matadero 3 8 19 0
8. PM 7B F Vidal 3 8 23 0

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Leis Clas 3 18 7 6
2. FS Reguers 3 14 5 6
3. Vinallop C Aube 3 21 11 4
4. Nogans 3 12 14 3
5. Xapla Habana 3 13 20 3
6. CFS Roquetes 3 11 13 2
7. G. Amics 3 6 15 0
8. Rehau 3 5 15 0
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
ÀNGEL LACALLE, DIRECTOR DE PROJECTES DE LA TELEVISIÓ DE CATALUNYA

Angel Lacalle és el
Director de Projectes de
la Televisió de Catalunya.
Des de fa uns nou anys
passa les vacances a les
Terres de l’Ebre.
D’aquesta forma, i sent
un apassionat del pàdel,
va conèixer el Centre
Esportiu Johnny
Montañés, a la Ràpita. En
els darrers mesos, junta-
ment amb la gent del
Pàdel Terres de l’Ebre, ha
sorgit un projecte que el
propi Angel Lacalle ens va
explicar a Canal TE, al
programa de Pàdel. Un
programa que podran tor-
nar a veure demà diven-
dres a les 15.55 h.
MÉS EBRE: Integració a
l’Ebre a través del Pàdel?.  
ÀNGEL LACALLE: La
veritat és que sí. No
només vinc a l’Ebre a pas-
sar les vacances si no
que també tots els caps
de setmana que puc. Així
vaig arribar al Centre
Esportiu Johnny
Montañés on la veritat,
pel que respecta el pàdel,
he après molt i, a més, he
trobat tot el que desenca-
dena aquesta activitat
que no és només la pràc-
tica esportiva, que és
important, sino que
també les relacions
humanes que acabes
fent. 
ME: I el projecte de futur,
vinculat al pàdel ebrenc?
AL: Bé, tot va començar
parlant-ho d’una manera
distesa i, poc a poc, s’ha
convertit en una realitat.
A la Marató de TV3 hi ha
més de 2300 activitats
de caire social. La gent

s’ho agafa com la gran
festa del país, com la que
és. En un moment deter-
minat, al Centre Esportiu
Johnny Montañés, vam
parlar de poder fer una
activitat no només social
sino que també esportiva
des del punt de vista de
fer territori. I vam plante-
jar, dins del marc de la
Marató, de crear la jorna-
da del Pàdel català con-
centrada a les Terres de
l’Ebre i en concret al
Centre Esportiu Johnny
Montañés. Penso que ho
podem aconseguir, amb
el recolzament de la
Federació Catalana de
Pàdel. La capacitat orga-
nitzativa de l’staff tècnic
del Pàdel ebrenc és
important,  tot el que
mobilitza a nivell social al
territori. A més, el Pàdel
es viu a l’Ebre de forma
extraordinària. I penso
que un jugador de nivell
mitjà de l’Ebre és supe-
rior al d’altres territoris,
fins i tot de Barcelona on,
no obstant, és normal
que hi hagi més jugadors
i que de la quantitat acabi
sortint més qualitat.
ME: Què ens pot avançar
del que hi ha previst?.
AL: Com he dit, confio
molt en la capacitat orga-
nitzativa del Pàdel Terres

de l’Ebre i si la Federació
dóna suport, penso que
tot pot funcionat força
bé. Crec que cal destacar
dos apartats. Un és l’or-
ganització des del Pàdel
ebrenc, des del Centre
Esportiu Johnny
Montañés, els mecanis-
mes que ja disposen i que
estaran accentuats amb
el suport de la Federació.
L’estructura ja existeix.
Això és bàsic perquè
puguem dir que ho tira-
rem endavant. I l’altre,
tenint en compte que
serà la jornada del pàdel
català, poder comptar
amb la presència de per-
sones mediàtiques que
crearan l’expectació per-
què es visualitzi el projec-
te. Pichi Alonso, Julio
Salinas, Francino, entre
altres, poden ser aques-
tes persones que estaran
encantades de col.labo-
rar en una causa com
aquesta i que, a més, són
uns apassionats del
pàdel. I que ens poden
ajudar a nivell mediàtic
per tenir la força
necessària.
ME: Tot plegat, un projec-
te pioner?
AL: Sí, la marató la crea
el teixit social. Es la
societat la que organitza
les activitats i la Marató

les fa seues posterior-
ment, les agrupa. La
Marató no les organitza.
Són els elements els que
articulen el territori i els
que fan país. I nosaltres
busquem que aquest ele-
ment sigui el pàdel i, per
aquest motiu, podem par-
lar d’un projecte original,
pioner.

ME: L’Onada Serveis,
amb els centres que té a
l’Ebre, destaca al territori
per la seua professionali-
tat i, en concret, en el cas
de la Marató, per la seua
implicació i solidaritat
sent capdavantera, en l’e-
dició passada, per la

recerca de recursos i els
ingresos que es van
poder aconseguir. Un
referent a l’Ebre.
AL: Sí, s’ha de destacar
la labor de L’Onada
Serveis, però no només
pel tema de la Marató,
sino que pel seu treball
de molt de temps amb la
gent gran. 

Pel que respecta  la
Marató, L’Onada reflec-
teix tota la seua feina
amb un element final soli-
dari, tenint la predisposi-
ció i el coneixement que
es necessita per poder
fer-ho. 
Si, és evident que és un
referent en tots els sen-
tits.

En el marc de la Marató, està previst

poder crear-se a les Terres de l’Ebre, al

Centre Esportiu Johnny Montañés, de la

Ràpita, la Jornada del Pàdel Català.

“Amb el recolzament de la Federació

Catalana de Pàdel i la capacitat

organitzativa de l’staff tècnic del Pàdel

Terres de l’Ebre, podem aconseguir-ho”
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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

• Llagostins de La Ràpita
• Pomes vermelles
• Cebes
• Oli d`oliva
• Sal
• Vi blanc

PREPARACIÓ:

En una paella amb oli d`oliva, posem la ceba i la sofre-
gim fins tenir-la al punt. La Retirem.

Repetim l`operació amb la poma tallada, i la retirem
també.

En una paella amb oli d`oliva, sofregim els llagostins,
després afegim la poma, i seguidament la ceba. Tot se-
guit posem el vi blanc i deixem reduïr. Bon Profit.

Plat de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Llagostins de la Ràpita amb carpaccio 

de poma vermella i ceba caramelitzada
RESTAURANT VENTALL FREDDY - 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

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Renau Audi, Manuel   

Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Pujol - Pons 

Crta de Grao, 49. (Amposta) 977700483

Borrut Valles, Josep M              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada el cel estarà molt ennuvolat i al llarg del matí la nuvolositat minvarà
fins a quedar entre poc i mig ennuvolat en general, si bé a partir de migdia i durant
la tarda creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu que deixaran
el cel entre mig i molt ennuvolat en aquests sectors.
Tot i això, a la meitat est quedarà molt ennuvolat amb el creixement de nuvolades
de tarda a punts de l'interior.

Precipitacions
De matinada i fins a l'inici del matí se n'esperen de febles al terç oest i són possi-
bles a la resta.
A partir del final del matí s'esperen alguns ruixats febles i puntualment moderats
a punts de l'interior de la meitat est i al Pirineu i Prepirineu, que localment aniran
acompanyats de tempesta. De manera més feble i dispersa podran arribar a àrees
properes.
En general s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants (fins a 20 mm
en 24 hores). La cota de neu voltarà els 2000 metres.

Temperatures
Mínimes semblants. Se situaran entre els 3 i 8 ºC al Pirineu, entre els 8 i 13 ºC al
litoral i entre el 5 i els 10 ºC a la resta.
Màximes lleugerament o moderadament més altes. Tot i que al quadrant nord-est
seran semblants o lleugerament més altes. Oscil·laran entre 10 i 15 ºC al Pirineu,
entre 12 i 17 ºC a l'interior del quadrant nord-est i entre 17 i 22 ºC a la resta.

Visibilitat
Regular de matinada a punts de l'interior per boires o boirines. També serà regu-
lar a l'interior del quadrant nord-est durant tota la jornada. La resta del dia serà
entre bona i excel·lent tret de moments de xàfec quan serà regular.

Vent
De matinada i de nou al final del dia bufarà fluix i de direcció variable. Al centre
del dia bufarà entre fluix i moderat de component sud i est a la meitat est i al lito-
ral i de component oest a l'interior.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És fàcil  que t'embarquin en situacions una
mica surrealistes, però  abans  de
començar  a queixar-te  analitza-les amb
atenció.

Taure
20/4 al 19/5

La teva  parella  avui estarà  per poques
concessions  i et  pot demanar  explica-
cions. Permet-li  que exposi  els seus
arguments.

Bessons
20/5 al 21/6

Les passions  poden  irrompre  en la teva
vida  de manera  agressiva. Si algú  inten-
ta  enredar-te, pensa-ho  abans d'accep-
tar.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs  d'estar  atent  als canvis  que es pro-
duiran al teu  voltant, perquè  pot ser  que algú
t'afecti  directament  i hagis  d'adaptar-te  a ell
tot seguit.

Lleó
22/7 al 22/8

Resultarà difícil  que puguis  relaxar-te
en el treball ,l'ambient  estarà  revolt .
Procura  destacar  al menys possible.

Verge
23/8 al 21/9

Els teus  amics  s'aproparan amb bones
intencions , però  oferint-te uns consells
que seran pocs  encertats . Compte.

Balança
22/9 al 22/10

Les teves  emocions  es dispararan  per
viure  situacions  estranyes , que  sigui  el
teu cervell  qui  dirigeixi  els teus  actes.
Has de tenir la sang freda.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui hauràs  de vigilar  iniciatives  perquè
tindràs  tendència a un excés d'optimisme,
que t'impedirà  veure  amb claredat  la rea-
litat . Busca consell.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aquesta  es presenta  com  una jornada
poc  propícia  per estalviar, ja que  tindràs
tendència  a  gastar  en objectes  super-
flus.

Capricorn
21/12 al 19/01

És probable  que els teus germans, els  teus
veïns o la gent  que t'envolta , tinguin  ganes
de discutir  per qualsevol  cosa que facis .
Ajorna  les discussions.

Aquari
20/1 al 18/2

A la teva família li costaràs  entrar  en raó  i
probablement  les seves  opinions  siguin
contràries  a les teves o almenys , això  sem-
bla  a primera vista.

Peixos
19/2 al 20/3

Aquesta  és una jornada  per confiar més
en l'esforç que la sort , perquè  és proba-
ble   que les coses  es torcin  en l'últim
moment.

MATÍ

COBERT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

21º 11°

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
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Qualificada com una nena
prodigi, Marika Bournaki
és llançada a un món ple
de concerts, competi-
cions i a ser el focus d'a-
tenció dels mitjans de
comunicació a una edat
molt jove. És dins d'a-
quest context que el docu-
mental ens mostra a

Marika per primera vega-
da als dotze anys sortint

de Mont-real a les cinc del
matí per agafar el seu vol
setmanal a la ciutat de
Nova York per estudiar al
prestigiós programa
Juilliard Pre-College
Program per a nens amb
un talent especial per a la
música. El documental fet
al llarg de més de 8 anys,
segueix la vida de la pia-
nista clàssica canadenca
Marika Bournaki entre els
12 i els 20 anys. Filmat en
estil cinéma vérité en
hotels, aeroports i audito-
ris d'arreu del món també
ens ofereix sorprenents
concerts de piano. La
directora utilitza vídeos
familiars i material d'arxiu
de les primeres interpreta-
cions de Marika des dels
5 anys. La pressió familiar
que exerceixen els seus
pares, artistes frustrats,
ens revela la complexitat
de les relacions familiars
quan hi ha una sobrecàrre-
ga d'aspiracions i s'inicia
una carrera professional
des de la infància. El seu
pare, que té una presèn-
cia important en el desen-
volupament de la història,
és un exalumne violinista

de la Juilliard School que
ara treballa en el món de

les finances. Ha passat
anys dedicant-se a la
carrera de la seva filla. El
documental proposa una
mirada al món de la músi-
ca clàssica on descobrim
com el talent, el sacrifici,
la passió i la sort es com-
binen perquè Marika es
converteixi en una concer-
tista brillant. En aquest
procés tindrà l'oportunitat
de tocar al famós piano

Steinway de Glenn Gould;
participarà en el presti-
giós Festival Internacional
de música de Verbier, a
Suïssa; interpretarà a
Rachmanioff al costat de
Ji-Young i el Ballet
Nacional australià a Seul,
Corea; fins a tocar amb
l'orquestra simfònica de
Sant Petersburg a Rússia.
Marika busca la seva iden-
titat i la seva veritable

relació amb la música fins
arribar a la conclusió que
no és una estrella del
rock. Bobbi Jo Hart  és
una guardonada directora,
productora, fotògrafa,
escriptora i investigadora
canadenca. Va dirigir el
seu primer documental el
1997, Calling to Care,
sobre infermeres al
Pakistan. Un dels seus
films més destacats és

She Got Game: Behind the
Scenes of the Women's
Tennis Tour (2003), sobre
tennis femení, seleccionat
al Festival Internacional de
Documentalsd'Amsterdam
(IDFA). 
Els seus films adapten
l'estil cinéma vérité que li
permet acostar-se a la
realitat que retrata d'una
manera més directa i
expressiva.

Val la pena ser una nena prodigi?

El Casal d'Amposta
acull els propers 5 i 6
d'abril, a les 21:30
hores i 18 hores, res-
pectivament “El
Documental del Mes”.
En aquesta ocasió
podrem gaudir de “No
sóc una estrella del
rock” que mostra el
procés de creixement
dels dotze als vint anys
de la prodigiosa pianis-
ta canadenca Marika
Bournaki. Una mirada
al món de la música
clàssica i reflexió sobre
la complexitat d'iniciar
una carrera professio-
nal des de la infantesa. 

El documental fet al llarg de més de 8 anys, segueix la vida de la pianista clàssica canadenca Marika Bournaki 

A ESPANYA, TOTHOM RECORDA A LA GRAN MARISOL (PEPA FLORES)

Qualificada com una nena prodigi, Marika
Bournaki és llançada a un món ple de 

concerts, competicions i a ser un focus
mediàtic molt jove

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


