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L'Ajuntament d'Alcanar
(Montsià) ha presentat
un recurs de queixa
davant el Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) per
intentar evitar l'ende-
rroc dels 32 habitatges
il·legals construïts per
la promotora Turov, SL
a la zona d'Alcanar
Platja. 
Aquesta nova acció arri-
ba després que la titular
del jutjat Contenciós
Administratiu número 2
de Tarragona hagi deci-
dit no acceptar
l'apel·lació presentada
davant la resolució per
executar la demolició
del complex que dema-
nava l'estudi d'opcions
alternatives. 

P3

A contrarellotge

L'Institut Català del Sòl ha enllestit la darrera etapa de la segona fase de la recuperació del celler i
molí d'oli del Sindicat Agrícola Cooperatiu del Pinell de Brai (Terra Alta) per adequar-lo als nous usos
culturals i turístics. Les obres, amb un pressupost de prop de 192.000 euros, han consistit en
obres de millora i reparació.                                                                  

P4

Finalitzen les obres de la Cooperativa modernista del Pinell 

Terres de l’Ebre. La fira Expoebre de Tortosa
s'allargarà cinc dies per intentar contrarestar la
caiguda del consum.

P6

Esports. L’Amposta rebrà diumenge el líder
Ascó, en el derbi ebrenc de la Primera
catalana (17 h).

P10

Terres de l’Ebre. Tortosa ha executat més
del 80% de les obres del Pla Integral del Nucli
Antic, que preveu finalitzar el 2014. 
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L’opinió del diari queda
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seus necessàriament.
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OOPPIINNIIÓÓ

Recordem. El jutjat del contenciós adminis-
tratiu número 2 de Tarragona va ordenar a
l'Ajuntament d'Alcanar l'enderroc d'un com-
plex de 32 habitatges a la urbanització de
Serramar. El requeriment, avalat pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), arribava sis anys després de la pri-
mera sentència que declarava nul·la la
llicència d'obres concedida pel consistori
l'any 2003, arran la denúncia d'una veïna.
Els blocs promoguts per Turov, SL multipli-

quen la densitat edificable permesa en uns
terrenys qualificats com a ciutat jardí que
només admeten, segons el pla urbanístic,
nou xalets. 
El procés revelava que almenys 50 llicèn-
cies podrien haver estat concedides irregu-
larment amb aquest criteri durant l'època.
Actualment, una de les últimes vies que
queda al consistori per reconduir la situació
és el recurs de queixa al TSJC per evitar
aquest desenllaç. Veurem…

Editorial

Apurant els últims recursos La gespa artificial

Opinió

La periodista canadenca i activista antiglo-
balització, Naomi Klein, publicà un llibre
titulat La doctrina del shock l’any 2007,
dos anys després d’haver realitzatun docu-
mental televisiu de gran èxit per a la
xarxa. En aquest reportatge, Naomi Klein
va desemmascarar mitjançant exemples
de la història recent les tècniques i confa-
bulacions per implantar un model econò-
mic per part d’un grup d’economistes de
l’escola de Xicago, pares espirituals i pro-
tectors del lliure mercat. Aquests es van
basar en el neoliberalisme de Milton
Friedman i, sota la teoria econòmica de
les expectatives racionals, van introduir-lo
a una sèrie de països que estaven vivint
moments socials convulsius.
L’interessant del cas és que aquest model
neoliberal de Milton Friedman, Frederich
Von Hayeck i tota la tropa de guardonats
de l’escola de Xicago amb Nobels d’eco-
nomia, només podien aplicar-lo en llocs on
la democràcia brillava per la seva absèn-
cia: la dictadura xilena de Pinochet, apa-
drinada militarment per la CIA i assessora-
da econòmicament per Milton Friedman; la
dictadura argentina de Videla i successius
esbirros de l’acadèmia de West Point; la
Xina actual on la dictadura comunista ha
portat a extrems tota la teoria neoclàssica
per convertir-se en una gran potència. Els
resultats d’aquestes polítiques en aquests
països tots els coneixem. Una oligarquia
forta que controla el poder i els recursos
econòmics per gràcia Divina i una població
obrera amb pocs recursos i impossibilitat
de progressar en una societat blindada
per als elegits.
Curiosament aquesta política neoliberal de
privatització del sector públic, abarati-
ment dels acomiadaments, desregularitza-
ció dels mercats, i que rarament triomfa
en cap país democràtic, és la que ens apli-
quen a nosaltres. Fins i tot els mateixos
americans, guardians del liberalisme a
ultrança, no gosen emprar aquestes mesu-
res al seu país, ja que apliquen constant-
ment polítiques keynessianes per sortir de
la crisi. Però els nostres governants les
que duen a terme obligats pel FMI, la Unió
Europea i qualsevol organisme internacio-
nal alimentat per Fons Públics. Les conse-
qüències d’aplicar aquestes polítiques són
evidents: increment de l’atur a nivells des-
coneguts, sobrepassant el límit d’un estat
sostenible; tancament i deslocalització
d’empreses, empobriment massiu de la
classe mitjana i enriquiment d’un grup

reduït i selecte de persones.
Per molt que ens vulguin fer creure el con-
trari, els béns i serveis públics (sanitat,
educació, llum, aigua, etc) en igualtat de
condicions els proveeix millor i més barats
el sector públic. Una altra cosa és que hi
hagi una mala gestió o que un sindicat cor-
porativista incrementi els costos irracio-
nalment. Si no hi estem d’acord en aques-
ta afirmació, comparem el rebut de la llum
o de l’aigua quan els serveis eren públics i
ara que són privats. Amb l’excusa que si
es privatitzaven serien més eficients, ara
estem pagant uns preus prohibitius, pot-
ser i només potser, perquè hem de mante-
nir els seus consells d’administració que,
quan eren públics, no hi eren. I no cal dir
noms, perquè tots els coneixem.

Joan Baptista Forcadell, regidor
d’Hisenda, Ensenyament i Mitjans de

Comunicació de Sant Carles de la Ràpita

La doctrina del shock

Opinió

Els darrers anys, el nombre
de camps de gespa artificial
instal·lats per a la pràctica
esportiva ha augmentat de
manera considerable, princi-
palment degut al menor man-
teniment i el major nombre
d´hores d´ús d´aquestes
superfícies respecte a la
gespa natural.
La gespa artificial comença a
desenvolupar-se durant els
anys 60.L´any 1966
s´instal·là el primer camp de
gespa artificial; l´Astrodomo
de Houston (Texas),fabricat
amb fibres de Nylon.Molt
prompte s´extén el seu ús a
camps de béisbol i futbol
americà, però no és fins el
1971 quan s´instal·là el pri-
mer camp per a la pràctica
del futbol; el Caledonian
Park(Anglaterra).Tot i això, no
es fins a la seva utilització
com. a superficie de joc en el
hockey, als Jocs Olimpics de
Montreal(1976), moment que
es produeix un impuls defini-
tiu del seu ús.
Des dels seus inicis, la gespa
artificial ha sofert una evolu-
ció tècnica considerable, la
qual com. a punt de partida
utilitza el propilè (PP) fabricat
als anys 80, es tractava
d´una gespa artificial sem-
blant a la que s´instal·lava als
anys 60´de Nylon, encara
que molt menys
abrasiva.Tots dos productes,
juntament amb la base elàsti-
ca, és el que avui en dia
coneixem com a gespa artifi-
cial de primera generació.
La segona generació va arri-
var a mitjans dels anys 80´
quan es van desenvolupar
diferents productes de PP.En
aquesta etapa s´utilitza
menys fibra i s´incorpora un
relleno d´arena amb fibres de
fins a 30 mm de longitud.La
introducció de l´arena permet
que les fibres no s´aplastin i
la pilota pugui rodar millor
sobre la gespa.Aquestes pri-
mere superfícies continuen
tenint  moltes critiques pel fet
que la pilota botava de forma
diferent, s´havia d´utilitzar un
calçat diferent i es produien
moltes cremades de la pell i
lesions.

Però tot i les crítiques la
superficie continua desenvo-
lupant-se, a la recerca d´una
superficie amb més amorti-
guació i funcionalitat,és a dir,
un paviment més adequat
per a la pràctica
esportiva.S´intenta imitar al
màxim les propietats de la
gespa natural ,considerada la
superficie de referència.A
finals dels anys 90´apareix el
que es denomina gespa artifi-
cial de tercera
generació.Aquesta nova
gespa se diferència de les
anterios per la utilització de
fibres de polietilé (PE) més
llargues (50-70mm) i amb
una menor densitat de
puntadesEl PE redueix
l´abrassió de la pell dels juga-
dors respecta el PP utilitzat
en generacions
anteriors.Com a material de
relleno a més de l´arena
s´introdueix un material molt
més elàstic(cautxú) que pro-
porciona al paviment una
major amortiguació d´impac-
tes.
La tercera generació de
gespa artificial ha provocat
un canvi de percepció per
part del món del futbol en
general(federacions,clubs,ju
gadors,entrenadors i esta-
ments oficials) que han pas-
sat de tenir una visió negativa
de la gespa artificial a apos-
tar de forma decidida per la
introducció de la tecnologia
de tercera generació.
Actualment, el treball conjunt
d´empreses i centres tec-
nològics estan aconseguint
una progressiva millora
d´aquestes superfícies, enca-
ra que de moment no s´ha
arrivat a la quarta genera-
ció.En tot aquest desenvolu-
pament la biomecànica ha
jugat un paper fonamental,
pel que fa a la millora de la
interacció entre els esportis-
tes i la superfície de joc tant
en termes de seguretat com
de rendiment esportiu. 

Miguel Reverter Bullon. 
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Aquesta nova acció arri-
ba després que la titular
del jutjat Contenciós
Administratiu número 2
de Tarragona hagi decidit
no acceptar l'apel·lació
presentada davant la
resolució per executar la
demolició del complex
que demanava l'estudi
d'opcions alternatives.
Malgrat mantenir oberta
la via dels recursos, el
consistori manté en
marxa el procés adminis-
tratiu per fer efectiva la
resolució i respondrà en
breu les al·legacions pre-
sentades pels veïns afec-
tats. Tot i que en la reso-
lució de mitjans del pas-
sat mes de gener ja no
deixava lloc a dubtes i
exigia el seu compliment

de forma taxativa en el
termini de dos mesos,
amb el consegüent ende-
rroc del complex cons-
truït amb una llicència
declarada nul.la, l’equip
de govern canareu d’ERC
va coonsiderar que calia
«motivar» de forma clara
la fórmula per restaurar
la legalitat urbanística
ordenada inicialment per
la jutgessa. Finalment,
però, la titular del
Contenciós Administratiu
número 2 de Tarragona,
Celia Aparicio, ha decidit
ara «no donar per interpo-
sat» aquest últim recurs
en considerar que l’as-
sumpte ja havia estat
resolt de forma «ferma»
amb anterioritat.
Precisament, l’única
porta oberta en aquests
moments per fer front a
l’enderroc, dins la via jurí-
dica, és el recurs de quei-
xa davant del TSJ, que
els serveis jurídics del
consistori ja van presen-
tar la setmana passada.
«Pensem que s’haurien
d’haver mirat alternatives
que no sigui l’enderroc
total de les obres», insis-
teix el regidor
d’Urbanisme de
l’Ajuntament d’Alcanar,
Manel Martí. 

Recurs de queixa al TSJC per evitar
l’enderroc de Turov

L'Ajuntament d'Alcanar
(Montsià) ha presentat
un recurs de queixa
davant el Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) per
intentar evitar l'ende-
rroc dels 32 habitatges
il·legals construïts per la
promotora Turov, SL a la
zona d'Alcanar Platja. 

És una de les últimes vies que li queda al consistori

Respondrà en breu a les al.legacions presentades per veïns afectats

ACN

ACTUALITAT

L’Ajuntament d’Alcanar manté en marxa el

procés administratiu per fer efectiva la

resolució i aviat respondrà a les al.legacions

presentades pels veïns afectats

Ara per ara aquest recurs és l’única porta
oberta per a fer front a l’enderroc, dins la

via jurídica
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L'actuació s'ha basat en
un projecte dels arquitec-
tes Joan Figuerola, Joan
C. Gavaldà i Jordi J.
Romera i ha estat executa-
da per Construccions Jaén
Vallés SL, amb una inver-
sió de 191.928,12 euros
amb IVA inclòs. Els promo-
tors del projecte són
l'Ajuntament de Pinell de
Brai, La Pinellense SCCL,
el Departament de
Territori i Sostenibilitat i
l'Institut Català del Sòl,

dins del programa de l'1%
Cultural. 
L'Incasòl ha finançat el
47% del cost de la inter-
venció i l'Ajuntament de
Pinell de Brai, mitjançant
el programa LEADER, la
part restant.  Les obres
han consistit en la repara-
ció dels paviments de la
sala de tines que formen
part del recorregut turís-
tic, la col·locació de les
baranes de vidre de la part
executada a la fase ante-
rior amb l'objectiu de
garantir les condicions de
seguretat, la millora de la
il·luminació interior, l'enllu-
menat d'emergència i eva-
cuació de la zona de reco-
rregut turístic, la rehabilita-
ció de la coberta de la
sala de recepció i la subs-
titució del sostre de formi-
gó malmès per un nou
sostre de volta a la catala-
na.
L'edifici, catalogat com a
Bé Cultural d'Interès

Nacional, el va començar
a construir l'arquitecte
Cesar Martinell l'any
1918. 
Consta de 3 àmplies naus
cobertes a doble vessant
per teulades de fusta que
es recolzen sobre arcs

el·líptics de maó vist.
Aquesta estructura d'arcs
el·líptics de diafragma per
a sostenir les bigues és
excepcional en aquests
tipus de cellers i té una
gran bellesa. 
La façana de l'edifici està

decorada amb un fris
ceràmic de Xavier Nogués
que ha fet conegut aquest
celler i on es representa la
verema, les premses del
vi, els tastavins, el prem-
sat de les olives i diverses
al·legories.

L'Institut Català del Sòl
acaba la darrera etapa
de la segona fase de la
recuperació del celler
i molí d'oli del Sindicat
Agrícola Cooperatiu de
Pinell de Brai per ade-
quar-lo als nous usos
culturals i turístics.

Cedida

Aquest 5 d'abril arrenquen
les primeres jornades gas-
tronòmiques dedicades a
l'escamarlà a Sant Carles
de la Ràpita. Fins al 28 d'a-
bril, les restaurants del
Col·lectiu de Cuina La
Ràpita-Delta de l'Ebre oferi-

ran als comensals menús
especials de 33 i 38 euros
(iva inclòs) que tindran l'es-
camarlà com a protagonis-
ta.  D'aquesta manera, la
població marinera del
Montsià es converteix en la
primera a la demarcació de

Tarragona a promocionar
aquest producte, que
actualment té un preu mig
de 18,33 euros a la llotja.
Durant els primers tres
mesos del 2013, la flota de
la Ràpita ha capturat prop
de 9 tones d'escamarlans,

que han suposat una factu-
ració de 161.032 euros. El
2012 ha estat el més
important en nombre de
captures dels darrers tres
anys, amb un total de
37.804 quilos, que han tin-
gut un valor de 627.590
euros. El preu mitjà de l'es-
camarlà durant l'any passat
va ser de 16,60 euros, infe-
rior als més de 19 euros de
mitjana dels dos anys ante-
riors.  La primavera és l'è-
poca de l'any en què es pes-
quen més escamarlans i,
per aquest motiu, el seu
preu baixa durant aquests

dies. Aquest fer permetrà
als restaurants rapitencs
poder oferir uns menús
complets amb ingredients
de la llotja i productes de
qualitat com l'arròs Montsià
o els vins de la DO Terra
Alta. El dia 19 d'abril, Sant
Carles de la Ràpita rebrà la
visita de 7 bloggers que
s'encarregaran de difondre
posteriorment les diferents
experiències viscudes a la
xarxa. El blogtrip està orga-
nitzat per Saborea España
per a les destinacions de
Cambrils, la Ràpita,
Vinaròs i València.

Sant Carles de la Ràpita promociona
per primer cop l’escamarlà

Menús entre 33 i 38 euros en les Jornades Gastronòmiques

La jutgessa de Tortosa
ha de fixar ja la data per
començar a prendre
declaracions als últims
imputats en les diligèn-
cies prèvies obertes per
la fallida de la
Cooperativa de l'Aldea.
Segons ha pogut saber
l'ACN, el pròxim 2 de
maig han estat citats a
declarar els dos fills i el
cunyat de l'exgerent de
l'entitat, Daniel Ferré,
contra el qual es va pre-
sentar la querella que va
originar el procés. Vuit
dies després, el 10 de
maig, serà el torn de l'ex-
president de la junta rec-
tora de l'entitat, José
Fernando Falcó; l'extre-
sorer, Joan Benito; i l'ex-
secretari, Lluís Gilabert. 

Citats a
declarar 

Les previsions d'ocupa-
ció turística a la comarca
de la Terra Alta per la
temporada de la
Setmana Santa s'han
complert totalment,
segons les dades recolli-
des desprès d'aquests
dies festius. Municipis
com Arnes i Horta de
Sant Joan han assolit la
plena ocupació (100%)
en els dies de Divendres
Sant, dissabte i diumen-
ge de Pasqua. La major
part dels establiments
turístics de la resta de la
comarca també han
omplert, molts dels quals
a darrera hora, a excep-
ció d'alguna casa de
turisme rural que no s'ha
pogut ocupar en la seva
totalitat. 

Ocupació
satisfactòria per
Setmana Santa

Finalitzen les obres de rehabilitació de la 
Cooperativa Modernista de Pinell de Brai

Acaba la darrera etapa de la segona fase de la recuperació del celler

ACTUALITAT
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Al mes de desembre, i
davant el malestar generat,

Red Elèctrica Española es
va reunir amb els alcaldes
afectats que van aprofitar
per traslladar la seva oposi-
ció al projecte. Una de les
zones més afectades és la
comarca de la Terra Alta, on
la línia ha generat molta pre-
ocupació per, "la manera i
forma com la creua, en una
zona plena de parcs eòlics i
línies d'evacuació", com ha
apuntat el president del
Consell Comarcal i alcalde
de Gandesa, Carles Luz.
"Els vam demanar que
volem que es posi ordre
aquí", ha dit Luz. 
Un dels municipis més afec-
tats seria Batea, "on la línia
trinxa literalment el terme
municipal" per evitar un
espai protegit PEIN. "Creua
gairebé tot el terme, envol-
ta la població i continua
paral·lela a la línia existent
amb torres molt altes de
dos circuits", ha detallat
Luz. La comarca, a més,
està pendent de la cons-
trucció de la línia d'evacua-

ció dels parcs eòlics a la
zona nord. "I mentre tenim
una deficiència elèctrica i
voldríem una subestació",
ha lamentat l'alcalde de
Gandesa. Les al·legacions
que es presentaran a la

Terra Alta seguiran aques-
ta línia de reclamacions.
També altres ajuntaments,
com La Secuita, al
Tarragonès, Falset o
Pradell de la Teixeta, al
Priorat, s'han interessat

per les mocions que ha
preparat la plataforma
ecologista Xarxa Sud i que
demanen a tots els munici-
pis afectats i als Consells
Comarcals que les recol-
zin. 

Són 26 els municipis del
Camp de Tarragona i
les Terres de l'Ebre
afectats per la nova
línia elèctrica aèria que
Red Elèctrica Española
ha projectat a cavall
entre l'Aragó i
Tarragona. Alguns dels
alcaldes d'aquestes
poblacions han lamen-
tat la manca d'informa-
ció que han rebut fins al
moment sobre el pro-
jecte i que hagi estat
amb l'aprovació de l'a-
vantprojecte, al mes de
juliol de 2012, que s'as-
sabentessin per primer
cop de la intenció de
construir aquesta infra-
estructura al territori.

Carles Luz va explicar la problemàtica a CANAL TE.

Cedida

La bona gestió econòmica
a Godall s'ha traduït amb un
romanent positiu de
199.798,22 euros un cop
liquidat el pressupost.
Durant aquest darrer any
s'ha aconseguit, per una
banda, mantenir els princi-
pals serveis al municipi, i
revalidar l'aposta pels prin-

cipals actius turístics i
econòmics, com el
Carnaval. L'alcalde,
Francesc Miró (a la foto),
diu que és el resultat d'una
gestió que ha prioritzat
actuacions i que ha permès
mantenir els serveis bàsics
i l'aposta pels actius turís-
tics i de promoció econò-

mica del municipi. Es
podrà destinar inversions
com són la pavimentació i
serveis, senyalització i
simulació urbana a Godall
3a fase; la segona fase del
cobriment del barranc de la
Caldera, i  l'espai d'acollida
turístico-esportiva Serra de
Godall Km0. 

Godall podrà destinar a inversions 
un superàvit de 200.000 euros

Fruit d’una bona gestió econòmica

L'advocat de part de les
famílies dels cinc bom-
bers morts en l'incendi
d'Horta de Sant Joan
(Terra Alta), Pau Simarro,
ha anunciat que reco-
rrerà davant del Tribunal
Suprem la decisió de
l'Audiència de Tarragona
d'arxivar la causa contra
el Delta 0. Tot i que la
interlocutòria de
l'Audiència deia que no
es podia interposar cap
recurs ordinari, Simarro
ha anunciat a la pròpia
Audiència que presentarà
un recurs de cassació
davant del Suprem i li
sol·licita que remeti la
causa a l'alt tribunal.

Simarro
anuncia que

recurrirà

La Federació de l'Ebre
d'Esquerra Republicana
de Catalunya, com ja és
habitual a l'entorn del 14
d'abril, organitza diver-
sos actes per commemo-
rar el 82è aniversari de la
proclamació de la
República Catalana.
Enguany se celebraran a
la Sénia el proper diven-
dres 12 d'abril, i compta-
ran amb la presència del
president del partit, Oriol
Junqueras. Els actes
començaran a les 20.30
h al Centre Obrer de la
Sénia (c. Primer de Maig,
14-16), amb la conferèn-
cia 'Cap a la República
Catalana' a càrrec d'Oriol
Junqueras.

Actes d’ERC per
la República

Malestar per la nova línia d’alta tensió
La Terra Alta és una de les comarques més afectades

ACTUALITAT

ACN
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D'aquesta manera, el
turisme, l'emprenedoria,
l'artesania i el medi
ambient marcaran nova-
ment l'agenda de la 69a
edició d'Expoebre. El
tinent d'alcalde de
Promoció i president de
Fira Tortosa, Emili

Lehmann, i el director de
Fira Tortosa, Ramon
Ferrando, han donat a
conèixer aquesta setma-
na les principals línies de
treball de la fira d'en-
guany. El trasllat de la fira
al cap de setmana poste-
rior a l'1 de maig és una
de les primeres novetats,
tal i com s'ha encarregat
de destacar Lehmann, i té
a veure amb la voluntat
d'aprofitar la presència de
festius per tal d'atreure el
màxim de públic.
Enguany, l'accés a
Expoebre tornarà a ser
gratuït. El turisme tornarà
a ser un dels puntals
d'Expoebre, amb un espai
específic amb empreses
del sector. El president de
Fira Tortosa ha recordat
que aquest és un dels
actius a potenciar tant a
Tortosa com a Terres de
l'Ebre. 
"Expoebre vol estar a cos-
tat d'aquells sectors

econòmics de casa nos-
tra que tenen un major
potencial de creixement",
ha precisat Lehmann. 
Pel que fa a l'emprenedo-
ria hi haurà jornades
específiques, mentre que
el 8è Saló de medi
ambient i sostenibilitat

"Ebreambient" tindrà
també un espai concret,
igual que el de l'artesania,
tal com s'ha fet en ante-
riors edicions.
Pel que fa als expositors,
s'espera mantenir la xifra
dels 190 de l'edició pas-
sada. 

El pressupost d'Expoebre
2013 és de 101.000
euros, un 12 per cent
inferior. El conseller
d'Empresa i Ocupació,
Felip Puig, serà l'encarre-
gat d'inaugurar Expoebre
el dimecres 1 de maig a
les 18 hores.

L'Ajuntament de
Tortosa ha presentat el
cartell i ha avançat
alguns detalls de la
propera edició de la
fira multisectorial
Expoebre, que aquest
any es farà entre els
dies 1 i 5 de maig. Fira
Tortosa vol consolidar
l'aposta encetada l'any
passat d'impulsar dife-
rents sectors estratè-
gics sota el paraigua
multisectorial de la
fira. 

REDACCIÓ

Els detalls es van presentar dimarts.

Cedida

L'abundant cabal en el
tram final del riu Ebre va
impedir, per motius de
seguretat, que hi pugues-
sin navegar embarca-
cions fluvials i piragües.
La campanya de navega-
bilitat, que tradicional-

ment arrenca el dijous
sant i s'allarga fins a l'1
de novembre, ha de pos-
posar la seva arrencada
fins que redueixi el volum
d'aigua del riu. L'activitat
només es recomana
quan el cabal es troba en

el llindar dels 800 metres
cúbics per segon, i ara
mateix en baixen més de
1.300 per Tortosa. "És
impressionant, un rècord
històric", ha constatat a
l'ACN el director de
l'Institut per al

Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(IDECE), Jordi Borràs.

L'any passat es va donar
just l'escenari contrari:
falta de cabal.

L’abundant cabal del riu Ebre
impedeix obrir la navegabilitat

S’ha d’esperar que es redueixi el volum d’aigua

El nombre de persones
aturades durant el mes
de març a la demarcació
de Tarragona ha baixat
de 1.341 persones i s'ha
situat en 76.083 desocu-
pats, segons les dades
d'atur registrat que ha
publicat aquest dimarts
el Ministeri d'Ocupació i
Seguretat Social. El nom-
bre de desocupats ha
minvat un 1,73% en rela-
ció al febrer, però hi ha
3.001 aturats més que
ara fa un any, un 4,11%
més. Per sectors, les
comarques tarragonines
han restat 1 aturat a l'a-
gricultura, 36 a la cons-
trucció i 1.457 als ser-
veis, mentre que han
sumat 139 desocupats a
la indústria i 14 entre el
col·lectiu sense feina
anterior. 

Baixa l’atur a la
demarcació de

Tarragona

Una conferència a càrrec
de la diputada socialista
Carme Chacón per com-
memorar el Dia de la
República, el pròxim 12
d'abril, serà un dels
actes principals de la
'Primavera Cultural' que
organitza el PSC de
Tortosa. El cicle
començarà aquest dime-
cres, 3 d'abril, amb la
presentació del llibre 'El
Joc de Sade', la quarta
obra de l'autor ebrenc
Miquel Esteve, en
col·laboració amb la lli-
breria La 2 de Viladrich. 

El PSC organitza
una Primavera

Cultural

Tortosa prepara una nova edició d’Expoebre
Renovant l’aposta pel turisme, artesania, emprenedoria i medi ambient

ACTUALITAT
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El pressupost del PINCAT
és de 18,9 milions d'eu-
ros, finançat a parts iguals
per la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament. A
hores d'ara, el 83,45 per
cent del Pla, que suma
15,7 milions d'euros, amb
obres com la plaça de
l'Absis o els carrers de la
Rosa i del Vall, ja està fina-
litzat. Un 13,84% -2,6
milions d'euros- està en
procés i el 2,71% restant,
per valor de 512.652
euros, està per iniciar.
Aquestes últimes obres
corresponen als carrers

Montcada, Bonaire i plaça
Montserrat, projectes que
han tornat a entrar al PIN-
CAT amb l'objectiu d'ini-
ciar la seva urbanització
integral durant 2014.
Aquest matí s'ha reunit la
Comissió de Seguiment
del PINCAT, integrada per
representants de
l'Ajuntament, Generalitat i
societat civil, per informar

sobre l'estat d'execució
del Pla. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha recordat
que la ciutat es va acollir a
la convocatòria de la Llei
de Barris l'any 2005, amb
un període d'execució
2006-2009. 
El 2010 i 2011 hi va haver
dues prórrogues ordinà-
ries, a les quals va seguir

l'actual prórroga extraor-
dinària per al període
2012-2014. Les obres
actualment en procés són
el Centre Obert Sant
Francesc, amb un pressu-
post de 1,3 milions d'eu-
ros i amb les obres en
aquest moment aturades,
la urbanització del carrer
Sant Francesc -a punt
d'adjudicar, el parc del

Castell -pendent d'algunes
expropiacions- i la plaça
Nova del Garrofer i carrer
Progrés -també d'immi-
nent adjudicació. L'alcalde
ha explicat que la represa
de les obres està condicio-
nada als pagaments d'o-
bra justificada a la
Generalitat, una quantitat
propera als 4 milions d'eu-
ros.

Tortosa afronta la recta final del PINCAT amb la
represa d’obres del carrer Montcada

La rehabilitació del cen-
tre històric de Tortosa,
a través del Pla Integral
del Nucli Antic (PIN-
CAT), esgota la seva
última prórroga amb el
gruix de les obres ja
finalitzades. 

Esgota la seva última pròrroga amb el gruix de les obres ja finalitzades

Ahir dijous es va reunir la Comissió de Seguiment 

REDACCIÓ

El servei de recaptació de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, ja ha començat a
recollir les sol·licituds
dels ciutadans per acollir-
se al fraccionament en el
pagament de l'IBI.
Segons Andreu Martí,
alcalde de l'Ajuntament,
“conscients  del context
econòmic actual hem
decidit fraccionar el
cobrament de l'IBI
(l'Impost sobre Béns i
Immobles) als ciutadans
amb l'objectiu de donar
facilitats als caleros en el
pagament d'aquest
impost. De moment i en
menys d'una setmana, ja
hi ha una cinquantena de
ciutadans que ho han
sol·licitat”.

El període per poder
adherir-se  a aquesta
mesura, durarà fins al
mes de juny aproximada-
ment. 
Una mesura que per-
metrà pagar l'IBI en cinc
mensualitats de juliol a
novembre. 
Cal tenir en compte que
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar obre el període
pagament habitual de l'IBI
de l'1 d'agost al 30 de
novembre.
Per tal de poder accedir a
aquest pagament fraccio-
nat, els que així ho desit-
gin ja es poden adreçar a
Recaptació de
l'Ajuntament i omplir una
sol·licitud amb les dades
personals i de l'immoble.

Llavors al mateix moment
des de Recaptació es cal-
cularà l'import de l'IBI a
pagar i els fracciona-
ments mensuals.
Cal tenir en compte que
per tal d'adherir-se  a

aquesta mesura cal domi-
ciliar el càrrec  i no tenir
deutes pendents a
l'Ajuntament. 
A més, en cas que algun
rebut del fraccionament
es retorni, quedarà

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

Comencen les sol.licituds pel fraccionament 
de l’IBI a l’Ametlla de Mar

L’Ajuntament ha obert el termini fins al juny per a tots aquells que vulguin pagar l’impost fraccionat

El canal de regadiu Xerta-
Sénia és una de les  infra-
estructures més impor-
tants endegades al terri-
tori però que de moment
es troba aturada, amb
l'actual context econòmic
com a principal motiu. La
Generalitat va optar per-
què fos la iniciativa priva-
da la que acabés les
obres pendents,  seguint
el mètode alemany  amb
una concessió per ges-
tionar el regadiu durant
30 anys. L'avantprojecte
es va publicar al Diari
Oficial al maig de l'any
passat però de moment
el concurs públic encara
no ha sortit a licitació.
Així les coses, des del
Departament d'Agricultura
i la Comunitat General de
Regants es treballa ara
per fer realitat la primera
fase del reg, de forma
independent a aquesta
adjudicació. 

En marxa el
canal de
regadiu 

Xerta Sénia

Un grup de 22 camions
cisterna s'encarregaria
de subministrar aigua de
boca als sis municipis
que beuen de l'Ebre i no
disposin d'abastaments
alternatius en cas d'e-
mergència a les obres de
descontaminació de l'em-
bassament de Flix
(Ribera d'Ebre). Així cons-
ta al Pla d'Actuació elabo-
rat per la Direcció
General de Protecció
Civil, que preveu mesu-
res per garantir l'aigua
potable sense restric-
cions durant quatre dies
als 78 municipis del
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre que s'a-
basteixen del riu, consi-
derant que els efectes
d'un accident es podrien
allargar durant dos o tres
dies. Segons el Pla, el
Consorci d'Aigües de
Tarragona (CAT) disposa
ja de prou capacitat per
assumir aquesta situa-
ció.

Plans
d’actuació 

a Flix

ACTUALITAT
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L'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre ha
organitzat una nova edició
dels Premis Cultura
Deltebre 2013 que tenen
com a finalitat reconèixer i
premiar, encara que sigui
d'una manera simbòlica, les
tasques que es realitzen al
poble per potenciar la cultu-
ra. A la roda de premsa de
presentació el regidor de
Cultura de Deltebre, Joan
Alginet, destacava "l'obliga-
ció de reconèixer la bona
feina feta per continuar
avançant culturalment par-
lant". L'acte de reconeixe-
ment tindrà lloc el dissabte
13 d'abril, a les 19 h, a la
Sala d'Exposicions

Municipal Ramon Calvo. Els
premiats en les 7 catego-
ries establertes que són els
següents:acte cultural des-
tacat de l'any 2012
(Concert de Crator al Petit
Palau de la Música);
Aportació cultural (Albert
Vidal Ribes, autor del docu-
mental La Ciutat efímera);
Trajectòria cultural
(Associació La Passió de la
Cava); Premi col·laborador
(Josep Bertomeu Fornós,
Polet); Premi "La veu de la
ràdio"(Javier Ventura); Premi
especial (Societat Musical
Espiga d'Or); Premi a la
tasca cultural a títol pòstum
(Ramon Calvo Castells, regi-
dor de Cultura 1995-1999).

Els alcaldes dels tres municipis es reuneixen a Tortosa per avançar en els primers projectes del Consorci

Art Emergent #2 #LoPati

Aquest diumenge 7 d'abril
tindrà lloc la Diada de les
Torres i la Carxofa. Les
activitats començaran a
partir de les 09.30 hores
amb la tradicional
concentració de bicicletes
a l'esplanada de l'ermita
per dur a terme
l'homenatge a les 4 torres
del terme de l'Aldea, amb
la Ruta de les torres.
L'organització de la cursa
de bicicletes recomana
portar casc per evitar
riscs. A les 11:30 hores
s'obriran els tallers, hi
haurà 4 racons, i a cada
racó hi haurà una activitat

adaptada per cada edat.
Amb la gana feta, a les
14.00 hores es farà el
dinar, una carxofada
popular, i els participants
podran menjar el que
s'hagin portat de casa
(tiquets 2 E.). Per la tarda,
a partir de les 16:00 hores
actuaran els Tabalers
Diables Aldaia
acompanyant als gegants
del municipi, on, també,
ballaran els capgrossos
que hagin confeccionat els
nens als tallers. Venda de
tiquets a l'Ajuntament i al
Casal de Joves. Preu del
tiquet 2E.

Diada de les Torres i la Carxofa

Aquest cap de setmana
s'inaugura la 9ª Mostra de
Teatre La Cala de l'Ametlla,
certament anual organitzat
pel Grup Escènic de la
S.C.E.R de l'Ametlla de Mar
amb el patrocini de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar. Aquesta es una
oportunitat única que tenen
els aficionats al teatre de
veure en primer lloc les
evolucions dels seus grups
de teatre, ja sigui el Grup
Escènic de la S.C.E.R com
el grup infantil, a l'hora que
permet que cada any, tres
grups de teatre amateur de
les nostres comarques,
representin les seves obres
a l'Ametlla der Mar. Eva del
Amo, regidora de Cultura
de l'Ajuntament de l'Ametlla

de Mar explica que «són
temps complicats per a la
cultura, però entenem que
val la pena promocionar el
teatre amateur» En aquesta
ocasió seran el Grup de
Torredembarra “El nus
escènic”, el Grup de Teatre
“Pastissets” de Ferreries
Tortosa i el Grup de Teatre
“La ringa de Xerta”. Cinc
caps de setmana a partir
d'aquest dissabte amb
representacions teatrals
que tindran lloc a la Sala de
la S.C.E.R de l'Ametlla de
Mar, tots els dissabtes a
les 18'30h, tot i que aquest
primer cap de setmana, la
representació de “Uns
altres contes” a càrrec de
la secció infantil, també es
representarà el diumenge.

9ª Mostra de Teatre de La Cala

Els tres alcaldes van anun-
ciar que abans de finals del
mes de maig se celebrarà
una assemblea per tal d'a-
provar un pressupost per
aquest 2013 i encarregar les
primeres accions, consis-
tents en la creació d'una
nova imatge corporativa, un
projecte de senyalització mit-
jançant geolocalització i un
altre de promoció via web.
Finalitzada la reunió, l'alcalde
de Tortosa va ensenyar als
altres alcaldes el resultat de
la intervenció sobre el pont
del ferrocarril, encara en
obres, convertit ara en via
verda que permet connectar
la nostra ciutat amb

Alcanyís. Ferran Bel explica-
va que l'objectiu de la troba-
da, que es produeix setma-
nes després d'una altra a
Morella i d'altres reunions de
caràcter més tècnic, té com
a objectiu fonamental "reacti-
var" la Ruta des Tres Reis. I
deia, "volem col·laborar més
estretament, i no només en
qüestions de promoció turís-
tica i cultural. Es tracta d'a-
profitar sinergies entre els
tres municipis més enllà del
turisme." Bel recordà la parti-
cipació de Morella en l'última
edició de la fira alimentària
FESTAST i avançava col·labo-
racions similars en propers

certàmens firals de les tres
poblacions. L'alcalde de
Morella, de la seva banda,
explicà un altre dels projec-
tes amb què treballen dins la
nova etapa del Consorci,
consistent en organitzar viat-
ges per a col·lectius especí-
fics, en aquest cas de gent
gran, per tal que "la gent de
les nostres ciutats tingui
també l'oportunitat de conèi-
xer les altres dues". Juan
Carlos Gracia, alcalde
d'Alcanyís, ciutat agermana-
da amb Tortosa, va comen-
tar que "el més important ara
és rellançar un projecte que
pot ser molt positiu per als

tres municipis. Volem fer pro-
moció dins les nostres prò-
pies ciutats però també a
l'exterior, per captar visitants
d'arreu d'Espanya.
L'important -ha afegit Gracia-
és que els tres municipis
estem completament involu-
crats en fer un projecte creï-
ble." Les festes Sexenals de
Morella, el mundial de
MotoGP al circuit de
Motorland d'Alcanyís o la
Festa del Renaixement de
Tortosa, són alguns dels
esdeveniments amb molt
d'impacte que el futur
Consorci vol aprofitar per
intensificar la seva promoció.

Alcanyís, Morella i Tortosa:
la Ruta dels Tres Reis 

Els alcaldes d'Alcanyís,
Juan Carlos Gracia,
Morella, Rhamsés
Ripollés, i Tortosa, Ferran
Bel, acompanyats del
regidor de Turisme,
Alfredo Ferré, es reunien
aquest passat dimarts a
Tortosa amb l'objectiu de
buscar sinergies entre els
tres municipis i avançar
en la reactivació del
Consorci Ruta dels Tres
Reis, un organisme de
promoció turística que,
malgrat crear-se fa tretze
anys, s'ha mantingut
inactiu durant bona part
d'aquest temps.

Nova edició dels Premis 
Cultura Deltebre 2013

Uns guardons que volen reconèixer la bona feina feta a nivell cultural, al municipi

ACTUALITAT

REDACCIO

Del 6 d'abril al 25 de maig,
el Centre d'Art Lo Pati amb
el suport dels Serveis
Territorials de Cultura de la
Generalitat de Catalunya,
presenten la segona edició
del cicle Art Emergent TE.
L'acte anirà precedit (a les
19 h) d'una visita guiada a
càrrec dels artistes
participants a la mostra.
Per tancar la vetllada a les
22.30h es presentarà en
directe el projecte
audiovisual l'Etern Retorn,
amb cançons de Josep
Bordes (Pepet i Marieta) i

vídeos de Pau Itarte. Josep
Juan, Anna Urioste Torné i
Ekain Olaizola Lizarralde,
Vicent Matamoros, Pau
Itarte Valls. En aquesta
exposició podrem veure un
ampli ventall de llenguatges
propis de les arts visuals
contemporànies: vídeo art,
instal·lacions multimèdia,
escultures, art sonor i un
documental creatiu. La
majoria de les temàtiques
que aborden les obres
giren al voltant de la natura
i la singularitat cultural de
les Terres de l'Ebre.

L'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa
organitza demà dissabte 6 d'abril la II Trobada de Pedagogs
Musicals de les Terres de l'Ebre. Una activitat adreçada a pro-
fessorat i estudiants avançats d'escoles de música i dansa,
d'Educació Infantil i Primària i a alumnes dels Graus
d'Educació Infantil i Primària de la URV.

ACTUALITAT

Demà dissabte 6 d'abril a
les 12:00 hores del migdia
a la Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà de Roquetes,
tindrà lloc la presentació a
les terres de l'ebre de la
iniciativa legislativa popular
per regular la renda
garantida de ciutadania.
Segons els dades de què

es disposen, a finals
d'aquest any 2013 només
un 30% de les persones a
l'atur rebran algun tipus de
prestació econòmica.
L’objectiu d'aquesta
proposta legislativa és
garantir que ningú estigui
per sota del llindar de la
pobresa.

ILP per regular la renda
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

En la categoria benjamí, la Rapi-
tenca va vèncer el Kitchee a la

Final i es va imposar. L’Amposta
fou tercer (en superar el Lleida)
i elcampió de consolació fou el
Tortosa. Arnau (Rapitenca) i
Oriol Bel (Alcanar) foren escollits
millor jugador i millor porter. En
la prebenjamí, l’Ulldecona fou el
campió, guanyant el Lleida i els
Avatars tercers (vencent a la Ra-
pitenca). Serrano i Raul (de l’Ull-
decona) foren el millor jugador i
porter. Equip exemplar, el Lleida
i el millor àrbitre, Alejandro Alon-
so. 

L’ITE ja pensa en el proper   

El sisè Torneig Internacio-
nal ITE, celebrat a la Rà-
pita, des de divendres
passat fins al diumenge,
va concentrar 28 equips,
en categoria benjamí
(16) i prebenjamí. Tot i les
dificultats econòmiques
del moment, l’organitza-
ció ha fet una valoració
“molt positiva” tant en
l’aspecte esportiu com en
el social, per tot el que va
representar l’esdeveni-
ment durant els tres dies
que va durar, des de l’ini-
ci, amb la presentació
dels equips i la desfilada,
fins diumenge amb les fi-
nals i la cloenda. Ferran
Simó, Director del Tor-
neig, així ho valorava a
Canal TE aquesta setma-
na en el programa en què
vam parlar dels tornejos
de Setmana Santa.  

A LA RÀPITA. SISENA EDICIÓ

16 equips benjamins i 12 prebenjamíns van disputar el Torneig Internacional TE

M.V.

En la vessant solidària del torneig, es van recollir 660 E donats a la lliga contra
el càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Fa dues décades, el desple-
gament de mitjans informatius
al nostre territori no era molt
ampli. Com en altres ambits,
l’explosió va arribar avançada
la década dels 90, amb un
nombre de professionals que
no parava de crèixer i que tren-
cava amb aquell estigma de
que a les nostres comarques el
periodista ho tenia complicat. A
nivell esportiu, l’increment tam-
bé va ser accentuat i amb l’apa-
rició del suplement l’Ebresport i
la posterior de Minut 91, tant
amb la revista com a la televi-
sió, la proliferació de progra-
mes va ser considerable. En
més d’una ocasió vaig dir que
érem uns privilegiats a les Te-
rres de l’Ebre per gaudir de la
informació que teníem. També
he de comentar que, des dels
meus inicis, havia sentit veus
discordants i a la vegada exper-

tes que m’asseguraven que no
hi havia prou mercat per a tots
els que estàvem. 

La situació actual és caòtica
i el pànic per la tempesta
econòmica comporta retalla-
des i més retallades. Sigui per
a una productora o sigui per a
professionals que s’han vist
obligats a deixar la seua feina
en un mitjà ebrenc.  D’entrada
és una situació que em sap
greu perquè són companys
que en moments determinats
han donat molts d’ells mateixos
i que ara es troben sense po-
der fer allò que ha format i que
forma una part molt important
de la seua vida. Puc entendre
d’alguna manera el conflicte ac-
tual. De moment, aquí ho deixa-
ré. En qualsevol cas, espero
que no ens estem aproximant
als inicis que jo vaig conèixer,
fa dues décades enrera. 

Tornem als inicis?

L’opinió de Michel

La Rapitenca visita diumenge el Vilafranca (16.30 h)

El punt d’inflexió
TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va empatar sen-
se gols dijous de la setmana
passada contra el Figueres, a la
Devesa. 13 punts de 21, set jor-
nades sense perdre i l’equip que
està a sis de la quarta plaça. La

il.lusió està intacta, tenint clar
que la temporada està sent sen-
sacional i que, sense pressió, es
pot lluitar per accedir-hi. En
aquest sentit, el duel a Vilafran-
ca és clau, diumenge (16.30 h),
per a mantenir opcions. 

Ferran, el porter Raül i Callari-
sa són baixa així com Miguel,
encara lesionat. Julio, ahir enca-
ra amb molesties, es confia en
què pugui estar. 

Luis Zambrano tornarà des-
prés de la sanció.

Serà diumenge a les 17 hores

Amposta-Ascó,
el derbi de la categoria

PRIMERA CATALANA

L’Amposta rebrà diumenge el
líder l’Ascó (17 h). Es un partit
il.lusionant per al conjunt de Na-
cho Pérez perquè s’enfronta al
primer classificat i, a més, és el
rival del territori. Els ampostins,
a més, buscaran refer-se a les
dues derrotes seguides que han
sofert contra dos dels tres pri-
mers classificats amb l’intent de
seguir lluitant per acabar entre
els cinc primers. Ara són sisens.

L’Ascó, en plena lluita amb el
Santfeliuenc, no pot fallar perquè
el rival barceloní no ho està fent.
Els de Santfeliu visiten també per
la tarde un necessitat Valls. La
junta de l’Amposta segueix bus-
cant més socis: “Per 35 euros
FES-TE SOCI DEL CF AMPOSTA
per poder presenciar  els últims
5 partits de lliga a casa. Per
aquest preu et surt un partit  gra-
tuit”. 

Miguel, Callarisa,
Ferran i el porter Raül

són baixa. Tornarà
Zambrano.

Baixes

Amb l’infantil de l’Aspire Football Dreams

Xavi Gisbert, primer ebrenc 
en guanyar el MIC

EL TORNEIG SUPERA NOVAMENT LES ESPECTATIVES

La 13 ena. edició del MIC va
tornar a ser tot un èxit a nivell
mundial. El bitemenc Juanjo Rovi-
ra, Director del torneig, en el mo-
ment de fer balanç, deia que “en
un moment de contexte econò-
mic complicat, és més motiu de
satisfacció haver aconseguit su-
perar les expectatives, en tots
els aspectes. Per tant, estem
molt satisfets”. Com tots els
anys, va existir un ampli desple-
gament d’ebrencs en tot l’entra-
mat organitzatiu i la participació
de dos equips, una selecció i un

del CD Tortosa.
Pel que respecta als guanya-

dors, dir que l’Espanyol ho fou en
categoria juvenil mentre que l’As-
pire Football Dreams va imposar-
se en cadet i en infantil. En
aquesta darrera categoria, en
guanyar al Barça per 1-0. Xavi
Gisbert, de Santa Bàrbara, n’era
el tècnic i ha fet història en el tor-
neig, sent el primer ebrenc que
l’aconsegueix. Xavi va introduir-se
en el projecte Aspire com a ob-
servador i en el MIC va ser l’entre-
nador de l’infantil. 

Darrera hora. L’ulldeconenc Aleix
Garcia, un altre cop a la selecció

Aleix ja va anar convocat i va jugar contra Hongria, fent molt bones
sensacions. Darrerament, ha estat lesionat però ja s’ha recuperat i el
dissabte dia 13 hi serà a la Rozas per jugar amb el combinat espan-
yol sub16, el torneig internacional UEFA amb França, Itàlia, I R. Txe-
ca.
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Diumenge torna la lliga, des-
prés del descans. A la segona
catalana, el Tortosa rebrà el
Jesús i Maria, diumenge a les
(17 h). A l’estadi de la capital
del Baix Ebre, els dos equips
només s’han enfrontat en una
ocasió. Fou el 2 de juliol de
1961. A la Primera regional,
grup Sud. Era la darrera jor-
nada d’aquell campionat. El
Tortosa havia de guanyar per
assegurar l’ascens a Tercera
divisió. El Jesús i Maria ja
estava salvat. Gairebé 4000
persones al camp.  
Al primer temps, els de l’Aube
van avançar-se amb un gol de
Joan Bertomeu. A la represa,
els minuts passaven i el
Tortosa no podia remuntar.
Fins que al minut 78, un cór-
ner a la porteria del velòdrom
va suposar una rematada de
Ximo Ricart i l’empat.
Posteriorment, Princep i l’am-
postí Also van signar el 3-1
final. Celebració pel retorn a

Tercera, amb el mister el Dr.
Nel.lo. 
Canal TE va oferir dimarts un
especial pel derbi de diumen-
ge, amb protagonistes d’a-
quell partit del 2 de juliol del
61. Ximo Ricart, del Tortosa, i
Amador Bo i Joan Bertomeu,
del Jesús i Maria. Avui diven-
dres, es pot tornar a veure a
la redifusió de les 14.30 h.
Després de l’entrevista de
Teixidó i de Juanjo Rovira
(sobre les 15.30 h), es tor-
narà a emetre aquest repor-
tatge especial carregat d’e-
moció i de sentiment, amb
declaracions de tres de juga-
dors de l’únic derbi disputat
fins ara al Municipal tortosí
entre els dos equips.
Diumenge vinent (17 h), tots
dos equips es tornen a
enfrontar. El Tortosa amb l’ob-
jectiu de lluitar per les cinc
primeres places i el Jesús i
Maria per mantenir les
opcions de fer més història

en places d’ascens. 
El partit d’anada va tenir un
final escalfat. Amb això ha de
quedar i ser solament una
anècdota per diumenge quan
es preveu un derbi força inte-
ressant. 
Per acabar, recordarem les
alineacions i la classificació
de la temporada 60/61.

CD TORTOSA, 3
UD JESÚS I MARIA, 1
Tortosa: Portero, Garri,
Princep, López, Ricart,
Navarro, Granell, Paco,
Otero, Escoda i Also.
Jesús i Maria: Aliau,
Llambrich, Cid, Barberà,
Alonso, Torner, Bo,
Bertomeu, Rosendo, Aguilar i
Ferrús. Àrbitre: Pedret.
Gols: 0-1, Joan Bertomeu
(35'); 1-1, Ricart (78'); 2-1,
Princep (84') i 3-1, Also (90')
Classificació temp.
60/61.1a reg. Grup Sud
1) Igualada 66; 2) Tortosa 59;

3) Poble Sec 59; 4) Camarles
50; 5) Sant Joan Despí 49;
6) Gironella 47; 7) Cardona
44; 8) Martorell 44; 9) Berga
42; 10) Vilafranca 41; 11)
Santfeliuenc 40; 12) Sallent
40; 13) Cornellà 38; 14) Sant
Sadurní 38; 15) Prat 37; 16)
Jesús i Maria 36; 17)
Viladecans 34; 18) Seat 34
19) Fullola 34; 20) Linyola 33
21) Reddis 32; 22) Olesa 27
Destacar, per últim, el gran
equip que tenia el Camarles,
quart classificat.

Tortosa-Jesús i Maria, 52 anys després
Canal TE va recordar aquell històric partit de l’any 61, que és l’únic precedent del derbi de diumenge vinent

PROTAGONISTES DEL DARRER DERBI

Si a qualsevol aficionat de la Segona
Catalana, jugador o tècnic, se li preguntès
quants equips podrien arribar a baixar a
Tercera, la resposta seria aquesta: dos,
tres, quatre, cinc, potser sis...doncs, estan
equivocats. Un servidor ha fet una enques-
ta a 15 directius i entrenadors i solament
ho ha endevinat un. Han d’obrir bé els ulls,
agafar aire i i llegir: Fins a VUIT equips
poden baixar!!!.
Quatre pugen dels tres grups tarragonins de Tercera catalana;
dels dos grups de Primera en baixen cinc d’un i quatre de l’al-
tre. Fins aquesta jornada, tres equips de la provincia de
Tarragona de Primera estan en descens. I un Torredembarra
que se salva pel golaverage i un Reddis que està a tres punts.
En zona de descens, solament hi ha dos conjunts que no són
de Tarragona. El Cervera s’ha reforçat i en les darreres sis jor-
nades ha guanyat quatre partits. I al Tecnofutbol li sobren juga-
dors a Barcelona per també poder-ho fer. Mentre veiem a uns
clubs de Tarragona immersos en mil problemes de mil indoles,
directives en ebullició, tres nous entrenadors i malgrat els can-
vis, els problemes són els mateixos: econòmics, estrelles que
estan per sota del nivell i pocs euros per a fitxar. Es molt difícil
que puguin descendir cinc conjunts de Tarragona que, a la
vegada, arrosegarien a 8 de 2a. catalana sense comptar el que
promociona (és una loteria que s’ha de jugar i guanyar-la). Sí,
és difícil que gairebé la meitat d’equips baixin però no impossi-
ble. Els números s’han de fer i no comptar amb dos o tres com-
pensacions, cal veure que hi ha cinc equips de Tarragona
immersos en el conflicte. Jo aviso a l’Ampolla, Catalònia i
Roquetenc. Que no es confiin perquè per a no baixar igual
necessiten 46/48 puntos. ¿Es impossible cinc descensos de
conjunts de Tarragona de Primera catalana? També ho sembla-
va que pugués baixar l’At. de Madrid i va fer-ho. I semblava que
havia de pujar a la temporada següent i no va aconseguir-ho.
En va trigar dues. O sigui, amb això afirmo que no esperin fins
a la jornada 34, per a veure que és impossible que no baixin 5
equips de Tarragona de Primera, perquè si acaba passant,
podia emportar-se 5 equips més dels 3 que baixen directes de
Segona cap a Tercera, sempre quan el que promocioni no
acabi pujant. I, a la vegada, això comportaria 2 ó 3 (segons els
ebrencs que baixessin a Tercera) descensos més de Tercera a
Quarta. Jo no asseguro res. Solament aviso. Mai han baixat
cinc equips de Tarragona (de Primera catalana) però jo la tra-
vessa la tinc clara. I cal comptar amb aquesta possibilitat.  Es
important matisar que si això succeís, demostraria una vegada
més que els campionats estan mal dissenyats. Es una autènti-
ca barbaritat que gairebé la meitat d’equips d’una lliga puguin
baixar, més que fa tres temporades amb la reestructuració
quan sis equips: l’Ampolla, Cambrils Unió, Nàstic B, la Sénia,
Aldeana i Ulldecona van ser els sacrificats. I ara en poden ser
vuit. Es just això? Doncs penso que no. Algo falla i ho he dit mil
vegades en aquesta columna. Ho dic jo i la majoria de clubs.
Aquestes lligues no estan ben dissenyades. Si els campionats
fossin de 20 equips, hi haguessin dos grups de Tercera, si s’e-
liminés la Primera catalana i es creessin les primeres provin-
cials, una de cada provincia i tres a Barcelona, un total de 6
grups que tindrien opció a l’ascens a la Tercera divisió, hi hau-
ria més interés. Deu equips baixarien de Tercera divisió, cinc de
cada grup, i els quatre primers classificats de les Primeres pro-
vincials disputarien un play-off final, 24 equips per a deu ascen-
sos. S’imaginen una primera provincial de Tarragona en la que
tots puguin optar, a estar a Tercera i, a sobre, un play-off final
amb els millors de quatre conjunts. I, si hi ha compensacions
amb descensos catalans de la Segona B, es podria jugar amb
el número d’equips (20, 21 o 22 segons aquests descensos,
però el Pla de Competicions ja ha d’estar fixat amb els descen-
sos que han d’haver sense més en categories inferiors). Déu no
ho vulgui que baixin vuit equips. Però si fos així, es lamentaria.
A la Federació no se li pot reclamar res perquè no hi ha full de
reclamacions per un tema acceptat ja pels clubs en assemblea.
Però als mandataris de la Federació, els diria que s’ha de can-
viar el futbol; canviem aquestes lligues que ara estan descafei-
nades, amb un model arcaic.  Fa més de 40 anys que no s’in-
venta res. Es va crear la Preferent, després la Primera catala-
na, viuen juntes les dues fins fa dues campanyes. Ara s’elimina
la Preferent (o la Primera catalana, segons com vulguin), i sola-
ment queda la Primera catalana...
Per clubs li correspon a Catalunya tenir dos grups de Tercera
divisió.  Andalússia en té dos. Tenen el doble d’ascensos. No és
just. Ho dic i està escrit. Vuit equips poden baixar. Si acaba pas-
sant, no diguin que no els he avisat. 
VISCA LA CANTERA. Ja han començat els play-off per a l’as-
cens a la Preferent i si sumem els conjunts que hi estan, les
millors canteres de moment estan a la Rapitenca amb quatre
equips, Tortosa, Roquetenc, Amposta, i Olimpic, amb dos, i
Gandesa, Alcanar, Ulldecona i la Cava amb un. Més que a la
Rapitenca i el Tortosa, més poderosos, cal aplaudir als altres

Un huracà s’acosta a Segona i Tercera

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El reportatge del derbi de
fa 52 anys es podrà veure

avui divendres a partir
de les 14.30 h, després de
l’entrevista de Teixidó i

de Juanjo Rovira,
(sobre les 15.30 h)

Avui a Canal TE

Protagonistes del derbi Tortosa-Jesús i Maria de l’any 61. Ximo Ricart (Tortosa) i Amador Bo i Joan Bertomeu (Jesús i Maria)

clubs que amb poblacions més petites han aconseguit passar per a disputar el possible ascens.
A LA RAPITENCA NO LI VAN BÉ LES PRIMERAS QUINZENES. Set partits sense perdre. Aquesta Rapitenca va camí de rècords aquesta
temporada. Però el rècord el té en què els sis partits perduts han estat tots per la mínima. Solament un equip ha pogut guanyar a la Devesa
i compte amb una altra dada: els cinc partits perduts fora de casa han estat sempre del dia 1 al 13. ¿Per què les primeres quinzenes de cada
mes passa això i després, en les segones, la Rapitenca està invicte excepte en una ocasió?. Es un misteri i és que també ho és la gran tem-
porada que està fent. TRIKI TRI KI TRA, VISCA LA RAPITENCA!
FLIX, OBRES INACABADES. Aquest equip, per a poder pujar, ho ha provat de diverses maneres. Primer cessa l’entrenador. El nou mister
no porta totes les alegries esperades. Ara culpen dels resultats dolents als àrbitres (què fariem sense l’home del xiulet?. Això seria una gue-
rra civil). Jo penso que per al Flix més important que l’ascens, ho és recuperar la cantera que fa anys va tenir-la i ara no existeix.  
JUGAR AL LIMIT. Els jugadors d’un equip d’aquest territori juguen cada setmana al limit del futbolístic. Com fan altres, però no a un nivell tan
accentuat. El problema és que els àrbitres hi ha partits que són permissius i després hi ha jugadors dels rivals que dilluns no poden anar a
treballar. 
EL GRAN ENIGMA. ¿Quin equip d’aquestes comarques castiga a un rival amb l’aigua gelada als jugadors del rival que s’han de dutxar com
si estessin al Pol Nort, perquè en aquesta població tenen uns hiverns en els que fa molt fred?. Més endavant, si escau, ho direm.
RENUNCIARA A L’ASCENS EL PERELLO?
¿Es rentable pujar per aquest equip que ja sap el que és jugar en categoria superior que quan va pujar va baixar en un plis-plas?. De moment,
aquest equip té previst pujar, si s’acaba aconseguint, els jugadors s’ho mereixen. Solament ha perdut quatre partits i tres per la mínima. La
promoció, si no hi ha cap debacle, està assegurada. L’ascens, en un 75% de posibilidades, tindrà la incògnita desvetllada amb els tres pro-
pers partits seguits a casa: la Sénia, Camarles i Santa Bàrbara.  

El líder la Cava afronta el segon desplaçament seguit, després de guan-
yar a l’Ampolla. Visitarà diumenge a les 17 h un Salou amb obligacions
perquè es troba en zona delicada. L’Alcanar, per les dues derrotes, neces-
sita reaccionar i no pot fallar si vol conservar possibilitats. Diumenge s’ha
de refer contra el Cambrils. El Gandesa, amb juvenils per les baixes, es
desplaça demà a Camp Clar i el R. Bítem ha de recuperar la seua essèn-
cia i guanyar el SP i SP, equip que cremarà els darrers cartutxos. Com
també li passarà demà al Calafell davant de l’Ampolla que ha de seguir fu-
gint de les temudes compensacions. En la mateixa tesitura, també demà,
Roquetenc i Catalònia han de buscar els tres punts contra Cunit i Vilaeca. 

El líder la Cava visita el Salou
SEGONA CATALANA. NOU JORNADES

El líder Perelló afronta tres partits seguits a casa, contra la Sénia, diumen-
ge, el Camarles i el Santa Bàrbara, equip revelació de la segona volta (9
jornades sense perdre i 5 victòries seguides). Marcaran el seu estat i el seu
lideratge. Dijous i divendres es van recuperar tres partits. La Sénia va guan-
yar al Pinell (1-2) -cinquena derrota a casa-, el S.Bàrbara va golejar el Cam-
predó (1-6) i el Vilalba va sumar tres punts d’or contra un Sant Jaume min-
vat per les baixes i que va acabar amb nou (1-0). Els visitants volien jugar
en una altra data però “no vam trobar facilitats per a poder-ho fer, quan a
la primera volta vam solucionar d’immediat canviar d’ordre el partit una ve-
gada el Vilalba ens va comunicar l’estat del seu camp, afectat per la pluja”.

El líder Perelló afronta tres partits a casa
TERCERA CATALANA. NOU JORNADES
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Golejadors, Temporada 2012/13
PICHICHIS

icompeticion

Mohedano (Perelló) i Jacob (Flix), dos dels golejadors del nostre futbol. 
Gilabert (S. Bàrbara) ja és segon a la taula de pichichis de la Tercera catalana. 

PF

Aleix (Roquetenc 1 8
Ivan (Alcanar) 1 5
Nico (Jesús i Maria) 1 4
Ferreres (Jesús i Maria) 1 4
Eugeni (Catalònia) 1 4
S. Ruiz (R. Bítem) 1 2
Jaime (la Cava) 1 2
Adrià (Alcanar) 1 1
Luis Garcia (Catllar) 1 1
El Kaaichi (Roda) 1 1
Angel (Tortosa) 1 0
Roger (Gandesa) 9
Dilla (Gandesa) 9
Samu (C. Clar) 9
Xavi Molas (Alcanar) 9
Manel (Alcanar) 9
Roldan (Cambrils) 8
Crespo (Tortosa) 8
Marc Baiges (R. Bítem) 8
Ruibal (La Cava) 8
Dani De Cal (J. i Maria) 8
Samu (Cambrils) 8
Caballos (C. Clar) 8
Agustin (La Cava) 8
Brigi (l’Ampolla) 7
Maireles (Cambrils) 7
Gumiel (Gandesa) 7
Toni (Vilaseca) 7
Barroso (Vilaseca) 6
Chimeno (Alcanar) 6
Talibi (Cunit) 6
Javi Asín (R. Bítem) 6
Alex Accensi (Tortosa) 6
Luis Alfonso (l’Ampolla) 6
Chillón (Vilaseca) 6
Albert Gordo (l’Ampolla) 6
David Ramirez (Vilaseca) 6
Moya (SP i SP) 5
Ivan Abat (l’Ampolla) 5
David (SP i SP) 5
Edu Aguilar (Alcanar) 5
Marc Perelló (La Cava) 5
Mario (Roquetenc) 5
Jota (R. Bítem) 5
Alex (Roda) 5
Diego López (Calafell) 5
Raul Gonzalez (Catllar) 5
Guillermo (Salou) 4
Toni Calafat (Catalònia) 4
Sebas (Jesús i Maria) 4
German (Cunit) 4
Sergio (Salou) 4
Jacob (Calafell) 4
Iku (J. i Maria) 4
Geira (J. i Maria) 4
Cristian (Gandesa) 4

Segona Catalana

Carlos (Olot) 21
Enric (Cornellà) 18
Javi Sanchez (Rubí) 16
Revert (Palamós) 15
Oscar Muñoz (Europa) 11
Elhadji (Júpiter) 11
De Mesa (Balaguer) 10
Fran Carbià (Pobla M) 10
Boris (Cornellà) 9
Pugui (Terrassa) 9
Baruc (Manlleu) 9
Babi (Rubí) 9
Manel Sala (Manlleu) 9
Uri (Olot) 9

Johny (Igualada) 16
Avellaneda (Santfeliuenc) 15
Adrià (Ascó) 13
Alberto (Vista Alegre) 11
Isma Rojas (Ascó) 11
Raul Reina (Viladecans) 10
J. M. Marin (Tàrrega)            10
Armengol (Ascó) 10
Cortezon (Martinenc) 10
Joel (Martinenc) 9
Coronado (Sants) 9
Rosado (Torredembarra)        9
Cristian (Andorra) 8

Tercera divisió

Primera catalana

Fidel (Corbera) 44
Cornejo (Corbera) 22
Alejandro (Batea) 21
Xavi Gilabert (Godall) 18
Toni Barberà (Roquetenc)   15
Romica (Muntells) 14
Cristian (Bot) 13
Dani Pitarque (J. i Maria) 13
Sisco Faiges (R. Bítem) 13
Jaume Altes (Tivissa) 12
Marc Fibla (la Galera) 12
Raul Saumell (Arnes) 10
Angel Gonzalez (Alcanar) 10
Martí Gisbert (Xerta) 10
Joan Font (Ginestar) 10
Adrià Sunyer (Batea) 9
Vernet (Benissanet) 9
Ivan Bladé (Benissanet) 9
Torta (R. Bítem) 9
Pau Sancho (Alcanar) 9
Eric Bernat (la Galera) 8
Adrià Miró (Benissanet) 8
Edgar (Tivissa) 7
Alex Bladé (Ginestar) 7
Lluís Zaragoza (R. Bítem) 7
Pablo Girona (Godall) 7
Brusca (Corbera) 7
Xavi Moreno (Roquetenc) 7
Cedo (Ginestar) 7

Quarta Catalana grup 20

Primera Catalana

Tercera Catalana

Mohedano (Perelló) 22
Gilabert (S. Bàrbara) 21
Jacob (Flix) 19
Pol Bladé (Olimpic) 17
Santi (Ulldecona) 17
Dani Fluixà (Camarles) 15
Pau Mauri (Tivenys) 13
Magí (Móra Nova) 13
Toni (Pinell) 12
Isaac (Horta) 11
Robert (S. Jaume) 11
Marc (Flix) 11
Youness (Atlas) 11
Manel (S. Jaume) 11
Mourad (Atlas) 11
Oscar Camarero (Pinell) 11
Narcís Fabra (Deltebre) 11
Isaac (la Sénia) 10
Alex Gallego (Aldeana) 10
Rullo (l’Ametlla) 10
Tudela (Perelló) 9
Julio (Pinell) 8
Jaume Guiu (Olimpic) 8
Sergi Rodriguez (Pinell) 8
Cristian (Perelló) 7
Bernabé (Vilalba) 7
Porta (Flix) 7
Jelthi (Vilalba) 7
Jaume (Campredó) 7
Abdul (Vilalba) 7
A. Guiu (Olimpic) 7
Chescu (la Sénia) 7
Albert Solé (Vilalba) 6
Robert (Tivenys) 6
Yassine (Ulldecona) 6
Jaafr (Atlas) 6
Borrell (Ulldecona) 6
Miquel (Horta) 6
Andrei (Perelló) 6
Joan Zaragoza (la Sénia) 6
Marius (la Sénia) 6
Jordi Tolosà (la Sénia) 5
Aleix Tortajada (Ulldec.) 5
Abdel (Vilalba) 5
Roger (Camarles) 5
Barceló (Olímpic) 5
Iker Diaz (Aldeana) 5
David Rovira (Deltebre) 5
Narcís (Perelló) 4
Jordi Vallès (Horta) 4
Rullo (S. Jaume) 4
Agustí (Deltebre) 4
Albert Saladié (Pinell) 4
Bonilla (Campredó) 4
Pete (Olimpic) 4
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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-R. Bítem (17 h)
Ginestar-Jesús i Maria (16.45 h)

Deltebre-Catalònia (15.15 h)

RESULTATS

25a jornada Quarta catalana

RECU. Roquetenc-Batea 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 24 111 23 63

2. Alcanar 24 60 17 57

3. Batea 24 63 33 57

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 22 38 56 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 
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  

recuperació

Campredó-S. Bàrbara 1-6

Vilalba-S. Jaume 1-0

Pinell-la Sénia 1-2

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 25 46 27 44

6. S. Bàrbara 25 51 43 39

7. Móra Nova 25 37 36 39

8. Camarles 25 38 38 38

9. Pinell 25 53 38 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. Vilalba 25 37 55 30

15. S. Jaume 25 40 42 29

16. Aldeana 25 31 39 27

17. Tivenys 25 34 70 14

18. Campredó 25 22 71 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

Comença el compte enrera. La fase decisiva.
IRIS SOLÀ

Els
resultats

de la
jornada

Després del descans, a les
categories territorials, els

equips afronten les
darreres nou jornades del

campionat.

Recta final
PRÒXIMA JORNADA  
Terrassa-Balaguer

Palamós-Vic
Castelldefdels-Olot

Manlleu-Pobla Mafumet
Santboià-Europa

Vilafranca-Rapitenca (diu, 16.30 h)
Figueres-Vilassar

Cornellà-Rubí
Gavà-Júpiter

Muntanyesa-Gramanet

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 30 20 6 4 51 17 66
2. Europa 30 18 9 3 41 17 63
3. Cornellà 30 18 7 5 54 30 61
4. Manlleu 30 12 12 6 36 21 48
5. Pobla Mafumet 30 12 10 8 42 36 46
6. Terrassa 30 11 11 8 37 26 44
7. Figueres 30 12 8 10 36 36 44
8. Rapitenca 30 9 15 6 30 23 42
9. Rubí 30 10 12 8 40 30 42
10. Santboià 30 9 11 10 34 35 38
11. Gavà 30 10 7 13 30 32 37
12. Gramanet 30 6 17 7 24 25 35
13. Vilafranca 30 9 7 14 28 42 34
14. Vilassar 30 8 8 14 30 32 32
15. Castelldefels 30 7 11 12 21 36 32
16. Muntanyesa 30 7 11 12 28 46 32
17. Palamós 30 6 11 13 30 47 29
18. Júpiter 30 6 8 16 30 48 26
19. Balaguer 30 4 12 14 28 46 24
20. Vic 30 4 11 15 24 42 23

Tercera divisió RESULTATS
29a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
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

Recupe.

Torreforta-Sants 0-1

Andorra-V. Alegre 2-0

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 25 39 39 36

8. Tàrrega 25 31 38 31

9. Andorra 23 29 34 30

10. Vilanova 25 34 35 30

11. Reddis 25 27 55 29

12. Sants 25 37 49 28

13. Torredembarra 25 34 38 26

14. Cervera 25 28 43 26

15. Torreforta 24 28 40 26

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

Demà dissabte, a Ulldecona, a les 10 h, es concentraran els equips participants: CT
Alcanar, CT Amposta, CT Deltebre, CT Alcalaten, CT Santa Bàrbara, CT Tortosa i CT
Ulldecona (organitzador). Hi haurà competició fins a les 17.40 h. I al dia següent, diu-
menge dia 7, més competició fins les 18 hores quan es farà la cloenda i el lliurament
de diplomes. 

Twirling. Final Territorial Catalunya Sud

El Batea va guanyar al camp del
Roquetenc (2-3) en el partit de
recuperació, suspés al seu dia
quan per la neu, el conjunt de la
Terra Alta, i per prevenció amb
el mal estat que podien tenir les
carreteres durant el dia, no es
va poder desplaçar. Els tres
punts, molt treballats, són vitals
per al conjunt de Joan Sunyé
per ampliar distàncies respecte
el quart classificat, el Remolins-
Bítem que té, cal recordar-ho,
un partit menys. Per tant, el
Batea es consolida en zona
d’ascens i haurà de seguir treba-
llant per refermar-se en aques-
tes posicions capdavanteres.
En la propera jornada, mirarà de
reül el partit entre el  Corbera,
líder, i l’Alcanar, segon classifi-
cat. Finalment, dir que el comitè
ha donat els tres punts al Tivissa
pel partit contra el Jesús i Maria,
equip que no va presentar sufi-
cients efectius aquell dia.

3 punts vitals
per al Batea

Ell torneig es va disputar el
passat divendres dia 29 de
març en categoria aleví F-7 i
es van fer dos grups:
Grup A: Jesús i Maria A,
Cambrils Unió, At. Móra la
Nova i Vinaròs. Grup B: Jesús
i Maria B, Sant Jaume,
Pastoreta i Benicarló. La fase
de classificació es va disputar
entre les 10 h. fins a les 13,
30 h. Es van classificar per a
les semifinals, del grup A, la
UD Jesús i Maria i el Vinaròs,
i del B, la EF la Pastoreta i la

UD Jesús i Maria B.
Prèviament a la disputa de les
semifinals es van jugar les pla-
ces del 5è. fins al 8è classifi-
cat, quedant de la següent
manera: 8è Sant Jaume, 7è
Cambrils Unió, 6è Móra Nova
i 5è Benicarló BF.
Posteriorment es van disputar
les dues semifinals. La prime-
ra enfrontava al Jesús i Maria
A contra el Jesús i Maria B,
guanyant l’equip A per un ajus-
tat 2 a 1. A la segona el
Vinaròs es va imposar a la

Pastoreta per 3-0.  El Jesús i
Maria B fou tercer, en vèncer
a la Final de Consolació per 4-
3. A les 17 hores es va dispu-
tar la final amb nombrosa
presència de públic entre el
Jesús i Maria A i el Vinaròs,
finalitzant el partit amb empat
a un gol i en la tanda de
penals guanyarien els locals
per dos gols a un.
Properament, l’1 de maig, en
prebenjamí, la UD Jesús i
Maria organitzarà un altre tor-
neig, amb 12 equips.

DIVENDRES PASSAT

Torneig aleví a Jesús i Maria

Aquest passat diumenge, 31
de març, es va celebrar al
Pavelló Poliesportiu de la Mar
Bella a Barcelona, els campio-
nats de Catalunya absoluts de
Taekwondo en categories
cadet i junior, on el Gimnàs
Alfaro d’Amposta va presentar
9 joves taekwondistes, 5 en
categoria cadet, Yaiza Ferré i
Jordi Limbos que van ser elimi-
nats a 2ª ronda, Xiao Pau
Geira, que va ser eliminat a 1ª
ronda, i Júlia Gutiérrez i
Nadine Gomez que van acon-
seguir medalla de bronze. En
categoria júnior van participar,
Andrea Gutiérrez, que va per-
dre contra l’actual subcampio-
na d’Europa Junior, Cristian
Ferré Pons, que va aconseguir
una medalla de bronze, per-

dent la semifinal al punt d’or
contra el favorit de la categoria
en un combat impressionant, i
Genis Gisbert que va perdre la
final en un combat digne de
veure contra un rival molt mes
gran que ell i amb el favoritis-
me arbitral, aconseguint la
medalla de plata.

Tant Cristian com Genís, des-
prés d’aquests resultats, tenen
opcions d’anar al proper
Campionat d’Espanya, que es
celebrarà el pròxim 25 de
maig, ja que les medalles d’or
tenen la plaça assegurada, i
les medalles de plata i bronze
han de fer una repesca. 

TAEKWONDO. CAMPIONAT DE CATALUNYA JÚNIOR

Genís Gisbert i Cristian Ferré, triomfen 

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

C. Maso-Bar Aloha 18.10 h (2)

Toscà-PB F. Vidal 16 h (1)

Matadero’s-Moet 16 h (2)

SA Casals-Bar Munich 17.05 (2)

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

Xapla Habana-Leis Clas 17.05 (1)

FS Reguers-Vinallop 18.10 h (1)

CFS Roquetes-G Amics 17.05 h (4)

Rehau-Nogan’s 16 h (4)

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

A Sant Jaume es va disputar el
torneig Edu Alcabar. Fou la pri-
mera edició d’un esdeveniment
que vol retre un reconeixement
al jugador local que actualment
juga a l’Elx, amb qui està ben en-
caminat per a pujar a la Primera
divisió. El torneig fou en catego-
ria benjamí. I els equips que van
pendre-hi part van ser: Esc. Del-
ta Taronja, Sant Jaume i Alcanar
(Grup A);  Rapitenca, R. Bítem i
Ath. Vinaròs (B), Jesús i Maria,
Amposta i Futur Vinarós (C) i Ca-
marles, Benicarló i Esc.Delta ‘Li-
la’ (D).
Després de la fase prèvia, es va

disputar la fase final. El tercer i
quart lloc el van disputar el Ath.
Vinaròs i el Futur 9 Vinaròs. La fi-
nal van jugar-la l’Escola Delta Ta-
ronja i el Jesús i Maria. L’Escola
Delta, als penals, fou la guanya-
dora del torneig. 
Des de l’organització es volia
agrair als equips participants i
a tots els membres de junta
que van treballar perquè la jor-
nada fou un èxit. Així mateix,
cal destacar els coordinadors
Rogelio, Anton i Paco. I es vo-
lia subratllar la col.laboració
de l’Ajuntament de Sant Jau-
me, d’Arròs Montsià i d’Eroski. 

“Edu Albacar mereix tenir un
torneig que, amb el temps, in-
tentarem millorar-lo i, dins de
la nostres possibilitats, donar-
li el prestigi que puguem”, deia
Rogelio Masià, coordinador
del futbol base de la UE Sant
Jaume. Rogelio, en declara-
cions efectuades a Canal TE,
en el programa efectuat pel
torneig, dimecres passat, va
dir també que estava en estu-
di canviar la data del torneig
perquè en properes edicions
pugui estar-hi present el propi
Edu Albacar. La seua familia va
lliurar els trofeus als equips.  

Torneig Edu Albacar
A SANT JAUME, BENJAMÍ
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L’ENTREVISTA DIANA MAR
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
PEDRO HERNÁNDEZ. EXREGIDOR DEL PP A LA RÀPITA

La setmana passada, a l'a-
cabament del que es pre-
veia com un ple més, dels
que es celebren els dijous a
la tarda a l'Ajuntament de la
Ràpita, ningú s'imaginava
que els dos regidors del PP,
Jesús Escudero i Pedro
Hernández anunciarien la
seva decisió d'abandonar el
partit “pel poc suport en els
problemes del municipi per
part dels dirigents populars.
Així, com per la manca d'ex-
plicacions, a nivell nacional,
per l'escàndol vinculat al
extresorer Luis Bárcenas”.
Nosaltres aquesta setmana,
en aquesta secció, entrevis-
tem a un d'ells, a l'exregidor
popular, Pedro Hernández
(Jesús Escudero arran de la
decisió presa s'està dedi-
cant a la seva empresa i ha
deixat, en mans del seu
company, les explicacions
als mitjans).
Més Ebre: Poc suport i
manca d'explicacions.
Aquests són els motius que
us han portat, realment, a
deixar el partit?
Pedro Hernández: Ha
estat un cúmul de cir-
cumstàncies. Però, per a
nosaltres han hagut dos
temes molt importants per
al municipi de la Ràpita: el
canvi d'ubicació d'un radar i
el retorn de les competèn-
cies de Capitania al munici-
pi, en el que ens hem sentit
molt sols i en absolut recol-
zats pels nostres. En
aquests dos casos, nosal-
tres vam presentar mocions
al ple i es van aprovar. Un
cop ens posem en contacte
amb Joan Bertomeu, dipu-
tat pel PP al Congrés dels
Diputats i Jordi Sierra, el
subdelegat del Govern
espanyol a Tarragona, per

traslladar-los tota la infor-
mació i que aquests, per la
seva banda, la traslladin a
Madrid i Barcelona, ens ado-
nem que passen els dies i
no rebem cap resposta.
Finalment, després d'insistir
rebem dos correus. Quan a
l'assumpte de canviar la ubi-
cació del radar que es troba
dintre de la ciutat, la respos-
ta va ser “molt bé la tasca
que fan pel poble, però
sobre aquest assumpte
millor no s'hi fiquin”; pel que
fa al segon assumpte,
“Capitania”, el correu de
resposta deia “molt bé la
tasca realitzada al municipi,
però això ara no toca”.
ME: Les seves propostes
semblen xocar amb murs
infranquejables. És així?
PH: Estic convençut que
des de Madrid o Barcelona
no sabien res d'aquests dos
assumptes. Tinc la sensa-
ció que la informació no va
arribar a sortir de les Terres
de l'Ebre.
ME: Què opina de les darre-
res declaracions del porta-
veu del PPC, Enric Millo, en
les que ha defensat que ell
mateix i altres dirigents del
partit assisteixen regular-
ment a assemblees comar-
cals en les quals donen
"totes" les explicacions que
se'ls plantegen”?
PH: Senzillament, el que diu
aquest senyor no és cert.
Des que jo estic al partit
Popular no han baixat mai a
parlar amb les bases. De
fet, a aquest senyor, només
el conec d'haver-lo vist per
la televisió. Un altre comen-
tari que no em va agradar:
que dos regidors més o
menys, no els ve d'aquí. Jo
li voldria dir a aquest senyor
que ja m'agradarà veure en

les properes eleccions
municipals a la Ràpita si
podran fer llista i si trobaran
candidat. Jo ho dubto.
ME: Pel que fa a l'Escàndol
“Bárcenas” que n'opina?
PH: Aquest cas ha donat al
Partit Popular una imatge
totalment negativa, però val

a dir que “presumptament”
en tots els partits polítics hi

ha ‘xoriços’. D'altra banda,
no em puc creure que ningú
sabés les maniobres d'a-
quest senyor. El que és
inadmissible és el seu sou
d'uns 22.000 euros al més.
I després millor encara
dóna a entendre que no ve
de dos regidors de base.

Som les bases les que fem
gran un partit, i nosaltres

paguem per formar part.
ME: Li he de preguntar si ha
renunciat a l'acta com a
regidor ara que ja no repre-
senta a qui el van votar. Ho
ha fet?
PH: L'acta, tan el meu com-
pany com jo, ens l'hem
guanyat treballant per al
poble i per als ciutadans de
la Ràpita. Quan es tracta
d'eleccions locals la majoria
de persones voten a la per-
sona, només cal analitzar
l'evolució de vots a unes
generals, autonòmiques o
locals. Nosaltres ara pas-
sem a ser regidors no ads-

crits. Però jo segueixo sent
el mateix i no me n'amago.
El meu pensament sempre
ha estat de centre-dreta-lli-
beral. I que quedi clar que
no és pels diners. El meu
company, Jesús Escudero i
jo cobrem al més de l'ajun-
tament de la Ràpita uns 250
euros. 
En el seu moment els
ajuntàvem i ens servia per a
pagar la seu a la Ràpita.
Quan vam tancar la seu
dedicàvem part dels diners
a pagar la campanya per a
les eleccions locals perquè
el partit no ho fa.

«L’acta és nostra, ens l’hem guanyat
amb la nostra feina i tampoc hi ha

ningú per fer el relleu»
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

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

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

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

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

INGREDIENTS 4 PERSONES
• 4 escamarlans
• 3 anguiles
• 12 cloïses
• 360 gr. d`arròs
• 800 gr. de fumet de peix
• 1 Tomaquet ratllat
• 1/2 ceba
• 1/4 de pebrot vermell
• 1 all
• Gotet de vi blanc DO Terra Alta

PREPARACIÓ:
1- Fer un sofregit amb l`anguila tallada a trossets,

l`all, la ceba i el pebrot.
2- Afegir l`arròs, donant-li dos voltes i seguida-

ment posem el tomaquet, rl vi, i ho deixem reduïr.
3- Un cop reduït, posarem el fumet que previa-

ment haurem escalfat.
4- Quan veiem que falten uns 5 minuts per a que

l`arròs estigui fet, li afegirem les cloïses i els escamar-
lans.

5- Rectificar de sal i pebre.

Plat de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Arròs d’anguila i escamarlans  

HOTEL RESTAURANT CAN BATISTE - SANT CARLES DE LA RÀPITA 
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan    

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli 

Avgda. Catalunya, s/n.  (Amposta) 977701495

Laura Lluís - Aida Noe ,              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel entre mig i molt ennuvolat de matinada. A partir d'aleshores els núvols aug-
mentaran i quedarà cobert. Al vespre s'obriran clarianes per ponent.
Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà cobert tota la jornada.
Precipitacions
De matinada s'esperen algunes precipitacions al Pirineu i de manera més disper-
sa a d'altres punts del territori. A partir de migdia cauran ruixats al Pirineu,
Prepirineu i a la meitat est i resta del sector central del litoral i prelitoral. Seran
d'intensitat feble de matinada i al matí i entre feble i moderada a la tarda, quan
aniran acompanyats de tempesta i és possible algun gra de calamarsa o calabruix.
Les precipitacions acumularan quantitats entre minses i poc abundants en gene-
ral, si bé al Pirineu, interior del quadrant nord-est i al litoral i prelitoral central seran
localment abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores).
La cota de neu rondarà fins a migdia els 1200 metres en general i els 1000 al
Pirineu occidental. Al llarg de la tarda anirà baixant i al final de la jornada rondarà
els 700 metres al vessant nord del Pirineu i els 1000 metres a la resta.
Temperatures
Temperatures mínimes entre lleugerament i moderadament més baixes, tret del
terç sud on seran semblants o lleugerament més baixes. Les màximes lleugera-
ment inferiors. Les mínimes rondaran entre -1 i 4 ºC al Pirineu, entre 1 i 6 ºC al
Prepirineu, al nord de la depressió Central i al prelitoral nord, entre 3 i 8 ºC a la
resta de la depressió Central i del prelitoral i enter 7 i 12 ºC al litoral. Les màxi-
mes assoliran valors compresos entre 4 i 9 ºC al Pirineu, més baixes al vessant
nord, entre 7 i 12 ºC al Prepirineu i entre 10 i 15 ºC a la resta del territori.
Visibilitat
Bona al matí, amb alguns bancs de boira matinals a planes i fondalades del
Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est. A partir de llavors quedarà entre bona i
regular en general, però amb algunes boires a punts de muntanya del Pirineu,
Prepirineu, interior de la meitat est i al prelitoral central.
Per altra banda, al vessant nord del Pirineu serà dolenta tota la jornada a zones
elevades.
Vent
A les terres de l'Ebre i a l'Empordà bufarà vent de component nord i oest entre fluix
i moderat amb cops forts, per bé que afluixarà al centre del dia. A la resta del lito-
ral i prelitoral bufarà fluix i de direcció variable, mentre que a la resta de l'interior
serà fluix i de direcció variable de matinada i a la nit i de component sud i oest
fluix amb cops moderats al central del dia.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui posaràs una bona dosi de tendresa i tota
la teva capacitat de joc per mantenir viva la
passió amb la teva parella. Has de cuidar el
teu cos i dedicar-te més hores a tu mateix.

Taure
20/4 al 19/5

amb Venus i Urà transitant per la teva casa
onze potser coneixeràs algú nou t'arribarà al
cor. Respecte a la teva salut, la meditació i de
descans són els teus millors aliats.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui és un dia perquè gaudeixis de molts
moments amb la teva parella. Respecte a la
teva salut, potser els problemes a la feina
podran afectar el teu sistema nerviós.

Cranc
22/6 al 21/7

Pel que fa a l'amor, és el moment de posar-te
en marxa per acabar d'una vegada per sempre
amb els problemes del passat. Per millorar la
teva salut evita el menjar precuinat.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor, potser per a tu el fona-
mental és poder assolir més seguretat inter-
na. Mart transitant per la teva casa sis t'ator-
ga abundant voluntat i energia física.

Verge
23/8 al 21/9

Amb Venus, Urà i Mercuri transitant per
la teva casa set et sentiràs atractiu,
seductor i irresistible. Tindràs energia
extra i més entusiasme.

Balança
22/9 al 22/10

La teva vida afectiva s'animarà, agafarà un
altre ritme. Respecte a la teva salut, pensaràs
el que té a veure amb la qualitat de la teva
vida. Període de canvis econòmics .

Escorpí
22/10 al 21/11

La relació amb la teva parella serà una mica
tibant. És probable que et sentis jutja per ella,.
Respecte a la teva salut, has de buscar algu-
na activitat que et serveixi de teràpia.

Sagitari
21/11 al 21/12

No siguis tímid. Acosta't a la persona que
t'agrada sense cap tipus de pudor. Gairebé
sempre li donés més  valor a les teves
necessitats emocionals que a les físiques. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Dintre de la teva relació de parella és impor-
tant que no perdis el sentit de la realitat.
Procura conèixer  millor el funcionament del
teu cos , així no et duràs sorpreses.

Aquari
20/1 al 18/2

No tractis d'imposar els teus criteris i sobretot
no exigeixis que la teva parella segueixi el teu
camí per força. Has de trobar la forma de repo-
sar l'energia que gastes de manera continua. 

Peixos
19/2 al 20/3

La imatge que ofereixes és més sincera.
T'enfrontaràs a més d'un desafiament
sentimental. S'acosta un període de
molta activitat mental.

MATÍ

COBERT

TARDA

COBERT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

15º 8°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

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

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

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

La Ràpita.
C/ Gorria. 

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

diarimés
ebre

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLIBRE-

RIA PER NO PODER
ATENDRE. BEN SITUADA
I EN PLE RENDIMENT. 

660 58 47 87
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Oran, nascuda a Turquia
però resident a Salzburg,
és un dels màxims expo-
nents a nivell mundial del
Soundpainting i concreta-
ment al Campus de
Tortosa impartirà tres
sessions amb un cente-
nar d'alumnes de quart,
cinquè i sisè de primària
de l'Escola i Conservatori
de Música de la Diputació
de Tarragona a Tortosa.
La primera sessió va tin-
dre lloc ahir dimarts i les
altres dues es faran avui
dimecres de 16.30 a
20.30 i demà dijous de
17.30 a 21.00h, a l'Aula
Magna del Campus.
L'activitat, compta amb el
suport de l'Antena
Cultural URV de Tortosa, i
sorgeix arran dels

Seminaris de Llenguatge
Musical que organitza
l'Escola i Conservatori de

Música de Tortosa, amb
la col·laboració del
Soundpainting Campus.
El Soundpainting Campus
és una activitat organitza-
da pel grup de treball
Mousiké coordinat per
l'Institut de Ciències de
l'Educació (ICE) i la URV.
Durant el present curs
aquest grup de treball
integrat per 23 persones
de diferents disciplines
(música, arts visuals,
dansa, ensenyament,...)
s'han anat reunint periòdi-
cament per treballar el
Soundpainting, un corrent
artístic relativament nou
que es basa en un llen-
guatge de signes  corpo-
rals (n'hi ha uns 1.200)
que permet dirigir un
grup heterogeni de perso-
nes i crear una peça al
mateix temps que s'està
executant des d'una
improvisació estructura-
da. 
Bàsicament hi ha tres
tipus de signes: un per
identificar els partici-
pants, l'altre per indicar
les tècniques a utilitzar i
l'acció a realitzar, i el ter-
cer per dir-los quan l'han
d'executar. 
Joan Vidal, professor

associat de la URV i un
dels integrats del grup de
treball Mousiké, explica

que el Soundpainting és
una eina molt útil per apli-
car-la en l'aprenentatge
musical als centres edu-
catius. 
“T'aproxima a les estèti-
ques contemporànies i

trenca l'aïllament entre la
música i les altres disci-
plines. És una manera de
treballar l'art global-
ment”, afirma. 
Les tres sessions que
durant aquesta setmana

impartirà Ceren Oran a
l'Aula Magna del Campus
de les Terres de l'Ebre
són obertes al públic i
serviran als membres del
grup de treball Mousiké i
als estudiants de la URV

per veure una aplicació
pràctica de
Soundpainting en alum-
nes i és especialment
interessant que sigui una
coreògrafa i no un músic
qui dirigeixi la sessió. 

El Soundpainting d’Oran 
al Campus Terres de l'Ebre

La coreògrafa, ballari-
na, cantant i sound-
painter Ceren Oran
participa aquests dies
en unes sessions de
Soundpainting al
Campus Terres de
l'Ebre de la URV a
Tortosa. 

Participen un centenar d'alumnes de primària de l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa

TÈCNIQUES PER FLUIR

MÚSICA

REDACCIÓ

El Soundpainting potser una eina molt
útil en l'aprenentatge musical,

als centres escolars

               


