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Il.lusió envers uns Premis
Populars que són una
referència per la seua pecu-
liar forma de valorar i
reconèixer la trajectòria d'e-
brenques i ebrencs, d'asso-
ciacions i col.lectius que tre-
ballen per engrandir aquest
territori i que, d'aquesta
manera, disposen d'una pla-
taforma per a poder ser dis-
tingits a travès d'un jurat
exclusivament popular. Un
repte per tots plegats, fer
d'aquests Premis un eix ver-
tebrador d'un territori que
necessita impulsos com
aquest perquè la seua gent
pugui reivindicar-se i fer-se
sentir. Han començat les
votacions. Ja hi ha candi-
dats a les respectives cate-
gories. El teu ordinador
decideix. Es la quarta edi-
ció. P3

Premis Ebrelíders, tret de sortida

Dos anys després d'un primer intent de posar ordre en la construcció de 'masets' o casetes de
camp a les Terres de l'Ebre, la direcció general d'Urbanisme prepara un nou pla director per regu-
lar i limitar la seva proliferació. La normativa, presentada als consells comarcals perquè puguin fer
les seves aportacions, preveu autoritzar només la construcció de ‘masets’ de fins a 40 metres qua-
drats de superfície en el cas de propietaris que acreditin posseir una primera residència al territo-
ri. 

P6

Urbanisme anuncia mà dura contra els habitatges il·legals

Terres de l’Ebre. Nova imatge de la Cala al
cartell indicatiu de l'Autopista AP7. 

P6

Esports. L’Handbol Amposta juvenil femení,
campió de Catalunya després d’imposar-se en
el Top-4, el cap de setmana passat.

P17

Terres de l’Ebre. José Estíbalez relleva
Josep Audí com alcalde de la pedania de
Vinallop.
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través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.
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OOPPIINNIIÓÓ

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

Una nova edició dels Premis Populars Ebrencs ja
està aquí. Es la quarta. Una bona notícia. Si. Ho
és per la progressió que han tingut en les tres
anteriors i la que es preveu en aquesta que
acaba de començar. Ha de ser d'aquesta forma
amb noves tecnologies aplicades a un projecte
que amplia la seua dimensió amb la possibilitat
d'arribar més lluny i crèixer. 
Un fet de gran valor en l'època actual. I que
reflecteix que es va entendre la idea d'aquests
Premis des del primer minut. Emoció i també
il.lusió. Això, avui per avui, no té preu. Els Ebre

Líders ho contemplen. Són els Premis Populars.
Un ordinador i a votar. Unes categories i uns can-
didats que poden tenir l'oportunitat de rebre un
reconeixement que, fins ara, i potser en alguns
casos, no havien tingut mai. Seran els ebrencs
qui ho decidiran. Un al.licient. Un al.licient per
persones, per associacions, per col.lectius que
estan treballant amb molta dedicació per donar
vida a aquest territori i que disposen d'un mirall
en el que el seu esforç es veurà amb una valora-
ción diària que tindrà el seu punt i final en una
Gala multitudinària.

Editorial

Junts podem seguir sumant Pressupost participatiu a
Amposta

Opinió

Després d'anunciar que m'acomiadaran, via correu
electrònic, el passat 3 d'abril com a corresponsal
de Catalunya Ràdio a les Terres de l'Ebre, he pogut
saber que vostè mateix, tal com ja va fer quan van
prescindir de les productores que cobrien Terres de
l'Ebre, Pirineu i la Catalunya Nord per a TV3, ha
remès una missiva dirigida als ajuntaments dels
territoris afectats a fi, suposo, d'apaivagar els ànims
i justificar les seues accions. Francament, no espe-
ro que vostè es dirigisca a mi per explicar-me les
causes dels acomiadaments, ni tant sols que m'arri-
be a agrair els més de 3 anys de dedicació plena a
la ràdio de tots. Sí que he comprovat, però, com el
mateix dia que em comunicaven que a partir de l'1
de maig deixaria de formar part de la ràdio més
nacional de Catalunya, vostè s'afanyava a explicar
als alcaldes que "Catalunya Ràdio reforçarà el seu
desplegament a les comarques de Catalunya" amb
l'objectiu "de millorar la seva proximitat i arrelament
al territori". "Per fer-ho", diu, "la ràdio nacional de
Catalunya comptarà amb tres nous centres territo-
rials -als Pirineus, la Catalunya Central i les Terres de
l'Ebre-, amb professionals que tindran dedicació
plena en demarcacions on fins ara no hi havia perio-
distes de la pròpia plantilla" i afegeix més avall que
"el Grup d'Emissores Catalunya Ràdio assoleix així
una cobertura més efectiva del territori, tot garan-
tint una informació de qualitat i de proximitat, amb
la voluntat de refermar el compromís per uns mit-
jans públics amb més presència a les nostres
comarques...". O siga que, segons vostè, els
corresponsals que fins ara hem cobert Terres de
l'Ebre -entre d'altres territoris- no ens hi hem dedicat
"plenament" i ara encarregarà aquesta tasca a "pro-
fessionals" per millorar el servei. De veritat creu que
"el professional" que destinaran a l'Ebre podrà fer el
mateix que fèiem 3 periodistes? Li diré que des del
primer dia que vaig agafar el micro de Catalunya
Ràdio, un 20 de febrer de 2010, m'hi he deixat la
pell i que no deixaria mai de fer-ho, si no fos perquè
vostès han decidit "reforçar el desplegament a les
comarques" o, altrament dit, trencar totes les rela-
cions professionals amb els corresponsals, a partir
de l'1 de maig. Se'm fa difícil explicar la mena d'or-
gull i responsabilitat que tens quan saps que exer-
ceixes un servei públic, el d'informar a un país que
t'estimes. Explicava recentment la Blanca Busquets
en un article que "a Catalunya Ràdio hi ha, en gene-
ral, la sensació de sentir-nos tots integrants d'una
gran família". A mi m'hi van integrar des del primer
dia, amb totes les coses bones, i no tan bones, que
això ha implicat. Primer, perquè "els periodistes de
la pròpia plantilla", com vostè els anomena, sempre
m'han considerat una més a l'equip. L'inconvenient,
que tot això ho he fet en condicions d'absoluta pre-
carietat laboral, sense horaris, ni dies festius, sem-
pre pendent del telèfon i a tant la peça, com tots els
corresponsals. A vostès això ja els anava bé. Tenien
periodistes a cada comarca, molts dels quals treba-
llant també per a mitjans locals, cosa que els per-
metia estar en contacte permanent amb l'actualitat
territorial, i a un preu molt mòdic. Segurament la

Cati, com l'anome-
nem els que treba-
llem a Catalunya
Informació, no hauria
estat possible, ni pio-
nera, ni líder durant
25 anys sense
aquest exèrcit de
c o r r e s p o n s a l s .
Nosaltres hem dut la
veu dels territoris,
sense distincions, a
tot Catalunya i el nos-
tre treball ha servit perquè Catalunya Ràdio també
fos la ràdio de tots.
No sé si sap que un bon dijous, 1 de desembre de
2011, la secció de crèdit de la Cooperativa de
l'Aldea va fer fallida, i que Catalunya Ràdio va ser la
primera a explicar-ho. Que vam narrar nit i dia la
situació dels afectats, l'evolució del cas. O que
també hem sigut la primera ràdio a informar sobre
el cas Turov, el desgavell urbanístic a Alcanar i l'im-
minent enderrocament de 32 habitatges ilolegals. I
que tot això ha pogut ser perquè Catalunya Ràdio
tenia una corresponsal, jo mateixa, en contacte
directe amb els afectats. Suposo que tampoc fa
falta que li explique els dies sencers que he passat
a Rasquera o les jornades maratonianes cobrint
fires i firetes, consellers o rodes de premsa diver-
ses... Tampoc l'enganyaré, la feina de corresponsal
no és sempre la de donar exclusives, sinó també, i
sobretot, la de no perdre punt de tot el que passa al
territori. L'hi dic perquè, segons vostès, tot plegat
no han estat més que "cololaboracions" amb caràc-
ter "esporàdic", com m'indicaven al missatge d'aco-
miadament. Si no vol, no cal que m'ho justifique a
mi, que tinc 27 anys i, tot i la meua plena dedicació
i ilolusió, potser no sóc ningú. Però explique-ho al
meu company de trinxera, Josep Baubí, 24 anys de
trajectòria treballant com a autònom per a la ràdio
de tots, o explique-ho també als milers d'oients de
les Terres de l'Ebre que cada matí s'aixequen escol-
tant les notícies explicades per gent que parla i
entén el territori com ells. Un fet molt important
aquí, que sempre hem sigut, ara més accentuada-
ment, un territori perifèric, subministrador de recur-
sos per a la resta del país i que ha hagut de lluitar, i
molt, per fer-se escoltar. Però vostè potser és més
de números. I entendrà que val la pena prescindir de
125.000 euros anuals -el que vam costar, segons
els sindicats, el 2012-, pels 30 corresponsals de
Catalunya Ràdio o el que és el mateix, del 0,35 %
del pressupost de l'emissora del 2013, per tapar el
forat econòmic. Jo, de números, no n'entenc, però
crec que el preu a pagar per aquesta decisió serà
molt més alt del que vostès pretenen estalviar i que
la ràdio més nacional tindrà el trist honor, ara que
complirà 30 anys, de perdre un dels seus trets més
distintius.

Atentament,
Sofia Cabanes; Corresponsal de 

Catalunya Ràdio a les Terres de l'Ebre

Carta oberta al Sr. Brauli Duart Llinares, president de la

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Opinió

Estem en un moment en el
qual la ciutadania ens
demana, als polítics, eines
que els permetin participar
d'una manera més activa
en les decisions del dia a
dia de les gestions políti-
ques. Una participació que
vagi més enllà d'emetre un
vot cada quatre anys i que
això signifiqui un xec en
blanc per fer i desfer amb
total discrecionalitat.
Esquerra Republicana de
Catalunya ha recollit aques-
tes demandes i per això va
proposar al Parlament la
incorporació de pressupos-
tos participatius en l'àmbit
local, perquè el ciutadà
pugui actuar com a agent
decisori sobre l'ús i les
destinacions de determi-
nats projectes.
Des del Grup Municipal
d'Esquerra d'Amposta hem
intentat introduir aquesta
proposta presentant una
moció que reclamava a
l'Ajuntament impulsar pro-
jectes ciutadans proposats
per les associacions, les
entitats i els agents socials
locals, de manera que el
ciutadà pugui actuar com a
agent decisori sobre l'ús i
les destinacions de deter-
minats projectes.
No és una proposta nova,
perquè aquesta filosofia ja
es desenvolupa amb total
normalitat en altres munici-
pis, com és el cas d'Ascó,
que aquest any destinarà
prop de 600.000 euros a
reformar els carrers per
evitar ensopegades dels
veïns. En el cas d'Amposta,
això podria suposar, per
exemple, la substitució de
la canal que creua la plaça
del Mercat i que tantes cai-
gudes ha provocat.
Lamentablement, CiU no va
donar suport a aquesta
moció, i això que aprovar-la
no hauria suposat cap
increment de pressupost
per al consistori, perquè el

que demanàvem des del
Grup Municipal d'Esquerra
era que la destinació d'un
1,5 % de l'actual pressu-
post el pogués decidir el
poble. CiU va votar-hi en
contra i va dir que l'aprova-
ria si Esquerra donés
suport als propers pressu-
postos municipals del
2014,  però, òbviament,
Esquerra no ho vam accep-
tar, perquè entenem que
destinar l'1,5 % del pressu-
post municipal a fomentar
els pressupostos participa-
tius no ha de ser un xec en
blanc que avali el 98,5 %
restant del pressupost.
Amb aquesta decisió, la
ciutat d'Amposta ha perdut
l'oportunitat de liderar un
canvi important a favor de
la participació ciutadana i
la transparència. CiU consi-
dera que amb el diàleg que
manté amb les entitats i els
habitants de la ciutat n'hi
ha prou, per decidir en què
s'han d'invertir els recur-
sos públics que gestiona,
aplicant la seva majoria
absoluta des de fa més de
25 anys a l'Ajuntament
d'Amposta.

Adam Tomàs
Portaveu del grup munici-
pal d'Esquerra d'Amposta
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Ho diem cada any, i aquest
no pot ser diferent, perquè
això ja està en marxa, ja
escalfa motors, ja tornem a
estar aquí demanant la vos-
tra participació per poder
seguir parlant d'èxit quan
mencionem aquests premis.
Aquest passat 5 d'abril s'ini-
ciaven les votacions i a
hores d'ara, ja s'han compta-
bilitzat més de 2.346 vots a
la pàgina oficial. Si donem un
cop d’ull, ja trobem candi-
dats molt diferenciats d'al-
tres, ja ha començat el
“pique” i això ens agrada per-
què significa que els
Ebrelíders estan vius… però
encara queda molt camí per
recòrrer i tot encara és pos-
sible, recordeu que el perío-

de de votacions s'allargarà
fins el proper 17 de maig,
moment en què s'iniciaran
les votacions de les candida-
tures finalistes.      
Fins al moment d'avui nomès
podem donar les gràcies. Ja
van tres edicions que
Ebrelíders lliura els guardons
als guanyadors i als finalistes
d'una iniciativa original que
va sorgir per ser popular i
que al final s'ha convertit en
tot un fenomen social. És
una realitat, la gent en parla,
les xarxes socials van plenes
de comentaris i aquells que
recolzen alguna candidatura
s'hi aboquen per poder con-
vertir-la en guanyadora. La
resposta del territori sempre
ens ha sorprès i, afortunada-
ment, ens segueix sorpre-
nent gratament.
Premis, que, no ens cansem
mai de repetir-ho, reconeixe-
ran, un any més, la feina ben
feta a la gent i les institu-
cions de les nostres terres.
Ja hi han moltíssimes perso-
nes que s'han endut el guar-
dó a casa i que els seus
agraïments ens donen for-
ces per seguir endavant, i
més ganes d’esperar en
il.lusió la nova data d'entrega
dels premis d'enguany per
tornar a viure tots junts la
gran festa dels Ebrelíders.
Música, somriures, emo-

cions, llàgrimes… hem tin-
gut de tot però segurament
encara ens podeu sorpren-
dre més.
Tot està en marxa, el portal
www.ebreliders.cat està
llest per poder inscriure i
votar a qui creguis que pot
mereixer un reconeixement
per la feina efectuada.
L'equip de Canal TE i

MésEbre vol seguir recol-
zant el projecte i per
aquest motiu, necessitem
la vostra participació i
implicació. Sabem que
sempre us demanem el
mateix, però és que en
definitiva l'essència d'a-
quests premis sou vatros, i
sense vatros res seria el
mateix.

«L’essència dels Ebrelíders 
sou tots vatros»

Voleu participar? Voleu
formar part de la història
d'aquest premi? Penseu
que algú del vostre
entorn mereix estar
nominat per la seua tra-
jectòria durant el 2012?
És ben senzill. Nomès us
heu de registrar a la
pàgina,www.ebreliders.c
at, presentar la candida-
tura en la categoria
corresponent, i a partir
d'aquí… comencen les
votacions  per aconse-
guir ser un Ebrelíder. 

Comencen les votacions d’uns Premis Populars per reconèixer la gent de l’Ebre

Desprès de parlar d’èxit durant tres edicions, aquesta quarta no pot ser diferent

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Ebrelíders torna a estar en marxa. 
Deixa la teva emprenta! 

Registra’t a la pàgina web
www.ebreliders.cat i ajuda’ns a crèixer
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La proposta d'acord exigia
a la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) que mantingui
totes les delegacions terri-
torials i els llocs de treball,
així com la cobertura de
Catalunya Ràdio a les
Terres de l'Ebre.
Convergència i Unió però
va decidir votar en contra
de la proposta. La seua
portaveu, Meritxell Roigé,
va argumentar que el mes

anterior el consistori ja
havia aprovat una declara-
ció institucional demanant
el manteniment de la dele-
gació de TV3 a les Terres
de l'Ebre, i ara se centra
en Catalunya Ràdio i
l'ACN. A la a sala del ple-
nari  hi estaven presents
periodistes afectats pels
acomiadaments de
Televisió de Catalunya i
Catalunya Radio, com
també d’altres companys
de la professió lluint pega-
tines en rebuig als acomia-
daments d'aquesta profes-
sió.  Van abandonar la sala
davant el vot en contra de
l’equip convergent.

Altres temes
Un dels altres temes del
ple va ser l’enllumenat
públic. 
L'Ajuntament de Tortosa
preveu estalviar fins a
200.000 euros anuals
amb l'adjudicació d'un nou
contracte que ha d'adjudi-

car a una única empresa
especialitzada la renova-
ció de l'enllumenat públic i
semàfors, el manteniment
del sistema així com el
pagament de la factura
elèctrica. 
El ple va donar donar llum

verd a l'inici de l'expedient
de contractació, amb un
plec de clàusules que
inclou la substitució de
làmpades per d'altres més
eficients energèticament,
aconseguint un estalvi del
61% del consum. 

Segons l'alcalde, Ferran
Bel, aquesta fórmula per-
metrà al consistori pagar
800.000 euros anuals
durant els pròxims dotze
anys, enfront del milió
d'euros que ha d'assumir
actualment.

El PSC va presentar
dilluns una moció a
l'Ajuntament de
Tortosa en contra del
"desmantellament de
facto dels serveis d'in-
formació pública i l'a-
comiadament de pro-
fessionals" de TV3,
Catalunya Ràdio i
l'Agència Catalana de
Notícies (ACN).

Cedida

Per segon any consecutiu,
la regidoria de Comerç,
Empresa, Industria i
Ocupació de l'Ajuntament
d'Alcanar ha organitzat les II
Jornades d'ocupació i eco-
nomia local, que consistiran
en un cicle de conferències
que tractaran sobre l'asso-
ciacionisme, l'emprenedoria

i la formació, i que es cele-
braran els dies 15, 17 i 19
d'abril. El regidor de l'àrea,
Miquel Sancho, explicava
que “conscients que els pro-
blemes d'ocupació que està
patint Alcanar no es poden
solucionar des de
l'Administració, ni tampoc
tenen el seu origen en una

manera o altra de fer políti-
ca, sí que passen, possible-
ment, per redefinir la planifi-
cació estratègica del muni-
cipi, de la mateixa manera
que ho fa el Pla estratègic
de les Terres de l'Ebre”.
Les jornades s'iniciaran el
dilluns 15, amb una xerrada-
col·loqui a càrrec del

Doctor Juan Antonio Duro,
director de la Càtedra
d'Economia Local i Regional
de la URV. El títol de la
xerrada serà L'encaix
d'Alcanar en la planificació
estratègica de les Terres de
l'Ebre.  
El dimecres 17, tindrà lloc
la xerrada-col·loqui
L'associacionisme empre-
sarial i la cooperació públi-
co-privada. L'Estació
Nàutica de la Ràpita-Delta
de l'Ebre, un cas d'èxit i un
model de referència al terri-
tori, que anirà a càrrec del
Sr. Jordi López,
Coordinador de l'Estació

Nàutica Sant Carles de la
Ràpita-Delta de l'Ebre. I per
finalitzar aquest cicle de
xerrades sobre l'economia
local, el divendres 19, el Sr.
Enric Guinovart, enginyer de
telecomunicacions i secre-
tari de l'associació
Emprenedors Terres de
l'Ebre, presentarà la xerra-
da-col·loqui L'emprenedoria
i les oportunitats de negoci
al territori.
Totes les conferències són
obertes al públic en gene-
ral, i es duran a terme a les
20:30h, a l'edifici dels
Serveis Agraris Joan Gil
d'Alcanar.

Alcanar celebra les  
Jornades Econòmiques locals

Per segon any seguit, del 15 al 19 d’abril

La Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre
(CUTE) ha aprovat definiti-
vament aquest dimecres
el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal
(POUM) de Sant Jaume
d'Enveja (Montsià). El nou
planejament preveu un
total de 1.965 nous habi-
tatges, un 32% dels quals
en règim de protecció. A
més, preveu reconvertir
sectors de creixement
proposats entre el nucli
urbà i el riu per fer un parc
fluvial com una única peça
de sòl urbanitzable no deli-
mitat. Segons el director
general d'Urbanisme,
Agustí Serra, aquest plan-
tejament, que es pretén
aplicar en futurs plans
urbanístics, suposarà que
els usos s'acabaran con-
cretant.

S’aprova el
POUM de Sant

Jaume

Endesa ha acabat recent-
ment els treballs d'amplia-
ció i reforma de part de la
xarxa elèctrica de mitja i
baixa tensió de Ginestar,
a la comarca de la Ribera
d'Ebre, amb l'objectiu d'a-
bastir elèctricament un
consultori mèdic i un cen-
tre de dia que l'ajunta-
ment del municipi té pre-
vist construir. Per a la
nova infraestructura, que
compta amb un transfor-
mador de 630 kVA, s'ha
estès cablejat subterrani
de mitja i baixa tensió.
Així, s'ha posat en servei
un nou centre de transfor-
mació al carrer del Riu.

Nova línia de
tensió a Ginestar

Els acomiadaments dels corresponsals de Catalunya
Ràdio a l’Ebre, presents en el ple de Tortosa

Periodistes i professionals de la comunicació van estar-hi 

ACTUALITAT

                         



DIVENDRES 12
D’ABRIL
DE 2013

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

5www.mesebre.cat

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR

EDICTE

Per acord de Junta de Govern Local de data 5/04/2013 s'acordà sotmetre a informació pública
per un termini d'un mes el projecte presentat per Endesa Distribución Eléctrica SLU, relatiu a
l'estesa de cable aeri 0,6/1 kv. del C.T. XD529 per a nou subministrament a la Partida
Serramoca Parc. 19 del Pol. 73 zona rústica del terme municipal, qualificat com a sòl no urba-
nitzable, Clau 21, tot això en compliment del que disposa l'article 48 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme (TRLLUC).

L'Ametlla de Mar, 8/04/2013
L'alcalde

Andreu Marti i Garcia

De manera imminent ha
de començar la reforma
integral del carrer del Riu,
entre la plaça Placeta i el
Casal d'Avis, en una obra
adjudicada a la Unió
Empresarial d'Ascó per
aproximadament 60.000
euros. Els treballs de
substitució de l'actual
paviment, que conté
pedres que l'erosió ha

anat desgastant, inclouran
també la substitució dels
conductes d'aigua corrent
i d'aigües pluvials.
Un cop llesta aquesta
obra s'inicarà la remodela-
ció dels carrers Valero i
Perill, on s'hi col·locarà el
mateix empedrat del
carrer del Riu. Per Josep
Martínez, regidor
d'Urbanisme, es tracta de
"visualitzar exactament el
que és el nostre casc
antic, de forma homogè-
nia". 
Aquesta obra i la següent,
que serà la Travessia del
Mercat, estan actualment
en fase de redacció de
projecte.Per més enda-
vant, però també dins
l'any 2013, s'han deixat
diverses actuacions a la
part oposada del casc
antic. Així, la confluència
que formen els carrers
Figuereta, Esquerrer,

Baixada del Castell i
Castell, serà la següent en
substituir l'actual paviment
per un empedrat nou.
Aquestes actuacions són
fruït del procés de partici-
pació ciutadana:

Pressupostos Participactius,
en què l'opció més votada
va ser la d'arranjar els
carrers del poble que pre-
senten problemes d'esta-
bilitat per als vianants. Si
bé el consistori va desti-

nar 400.000 euros a
aquest procés, només
enguany se n'invertiran
entre 550.000 i 600.000,
segons l'estimació inicial
del cost de les reformes
citades.

L'Ajuntament d'Ascó
destinarà enguany
prop de 600.000 euros
a la reforma de diver-
sos carrers del nucli
antic, com a conse-
qüència del procés de
participació ciutadana
anomenat Pressupostos
Participatius. 

Es destinaran 600.000 euros a la reforma, a Ascó. 

Cedida

La Junta de Govern Local
celebrada el passat 2 d'a-
bril a l'Ajuntament d'Alcanar
va aprovar l'adjudicació de
la redacció del projecte de
les obres de reforç estruc-
tural de l'Ermita del Remei,
a l'arquitecte Josep Luis

Guinovart. 
El cost del projecte serà de
24.388,17 E (IVA no
inclòs), i estarà subvencio-
nat, en bona part, per la
Diputació de Tarragona,
que hi destinarà una sub-
venció de 20.000  E. La

resta, uns 9.000, aniran a
càrrec de l'Ajuntament
d'Alcanar.
Recordem que l'ermitori
canareu, dedicat a la Verge
del Remei, es troba afectat
per uns greus problemes
d'estructura que necessiten

urgentment d'una actuació.
Gràcies al projecte que ara
ha aprovat l'Ajuntament
d'Alcanar, s'inicia el procés
que permetrà realitzar les

obres que l'edifici necessi-
ta, i per tant, l'emblemàtica
Ermita del Remei podrà
seguir essent un dels llocs
més visitats del territori.

L’Ajuntament d’Alcanar aprova el projecte
de restauració de l’Ermita del Remei

Rebrà una subvenció de 20.000 euros de la Diputació de Tarragona

Davant l'elevat índex de
casos de càncer de
còlon i recte a les Terres
de l'Ebre, la regió sanità-
ria de Tortosa va posar
en marxa el maig de
2012 el primer programa
de detecció precoç d'a-
questa malaltia. Més de
5.500 persones entre 50
i 69 anys van rebre una
invitació a realitzar-se
una prova de detecció
immunològica de sang
oculta en femta. Un 57%
dels ciutadans han parti-
cipat en el programa.
Entre aquests pacients
s'ha pogut detectat 16
casos de càncer, un 5,5
per 1.000 de les perso-
nes participants, a més
de 102 adenomes amb
diferent risc de malignit-
zació que s'han extirpat. 

Detecció precoç
del càncer 
de còlon

El conseller d'Agricultura,
Josep Maria Pelegrí, ha rei-
terat el seu "compromís"
de mantenir l'aportació de
la Generalitat al pla d'asse-
gurances agràries -amb
una possible "petita dismi-
nució"- després que el sec-
tor agrari hagi manifestat
la seva inquietud que les
retallades encareixin consi-
derablement les pòlisses.
Pelegrí, que considera
"irresponsable" el fet de
"crear alarmes innecessà-
ries" al voltant d'aquesta
qüestió, ha instat els page-
sos catalans a dirigir les
seves crítiques al govern
espanyol, que ha anunciat
per enguany una retallada
en un 28% de la seva
aportació al pla.

Pelegrí reitera el
compromís 

L’Ajuntament d’Ascó inicia la reforma de carrers
La millora va sorgir del procés de participació ciutadana

ACTUALITAT
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L'objectiu prioritari del
PDU serà establir uns cri-
teris normatius unificats
que regulin els usos per-
mesos en aquest tipus
de construccions. La

voluntat és fer compati-
ble la legalitat urbanística
amb les necessitats deri-
vades de les explota-
cions agrícoles familiars,
tradicionals a les Terres
de l'Ebre, vetllant perquè
els massets no derivin en
habitatges, un ús no
permès en sòls no urba-
nitzables. Amb aquesta
excepció, el Pla abordarà
la possibilitat de regular
altres usos admissibles
en massets ja existents,
definint, si s'escau, els
criteris per al seu tracta-
ment en el marc dels
catàlegs de masies que
els municipis han d'elabo-
rar en compliment de la
normativa vigent.
Dos anys després d'un
primer intent de posar
ordre en la construcció
de 'masets' o casetes de
camp a les Terres de
l'Ebre, la direcció general
d'Urbanisme prepara un

nou pla director per regu-
lar i limitar la seva prolife-
ració. La normativa, pre-
sentada als consells
comarcals perquè puguin
fer les seves aporta-
cions, preveu autoritzar
només la construcció de

masets de fins a 40
metres quadrats de
superfície en el cas de
propietaris que acreditin
posseir una primera
residència al territori.
Sobre aquesta base,
Urbanisme preveu orde-

nar una part important de
les 70.000 construc-
cions en sòl no urbanitza-
ble existents al territori,
concretament, els habi-
tatges irregulars, que
podrien ser objecte d'en-
derroc.

El Departament de
Territori i
Sostenibilitat (TES) va
iniciar la redacció del
Pla director urbanís-
tic (PDU) de les cons-
truccions agrícoles
tradicionals de les
Terres de l'Ebre l'any
passat, tot comptant
amb la participació
dels ajuntaments
implicats. Ara s'ha
presentat l'estat dels
treballs a tots els con-
sells comarcals
ebrencs.

REDACCIÓ

El pla fou presentat a la Ribera d’Ebre.

Cedida

Des de l'Àrea Municipal
de Turisme, de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, s'ha impulsat la
realització d'un nou car-

tell promocional per  a
l'Autopista AP-7. 
I és que  segons Andreu
Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla

de Mar  “el que hem fet
és restaurar el cartell ja
existent situat a l'altura
del circuit de Calafat. És
una zona on fa molt de

vent i l'anterior cartell
estava molt malmès.
D'aquesta manera,
també hem aprofitat per
renovar la imatge del
logo de la Cala i incor-
porar el concepte de
gastronomia mediterrà-
nia”.
Tot i que es tracta d'un
cartell no s'ha de
menystenir la seva fun-
ció ja que es un potent
reclam per als milers de
conductors que circulen

per la via.
En aquest nou cartell
que es col·locarà,
aquesta setmana, s'in-
corpora una nova imat-
ge més actual i el con-
cepte de gastronomia
mediterrània; un dels
actius turístics de la
Cala. 
L'Ametlla de Mar és la
sortida 39 de l'autopista
AP-7, autopista del
Mediterrani.

Nova imatge de la Cala 

al cartell indicatiu de l’Autopista

Incorpora el concepte de Gastronomia Mediterrània

Justament un any des-
prés de la consulta veïnal
que va aprovar tirar
endavant el projecte de
plantació de marihuana
al municipi, paralitzat
posteriorment pels tribu-
nals, el ple de
l'Ajuntament de
Rasquera (Ribera d'Ebre)
té previst aprovar aquest
divendres al vespre una
moció reclamant als
ajuntaments catalans i al
Parlament a obrir el
debat per regular el con-
reu i consum medicinal
d'aquesta substància.
Decidit a reafirmar la vali-
desa del projecte, el con-
sistori ha demanat a
Fiscalia que arxivi les
diligències informatives
obertes en considerar
que, després d'un any, ja
han caducat. 

Rasquera vol
arribar al
Parlament

100 dies de
Govern de CiU

Els socialistes han exigit
al govern de CiU a l'Ebre
que es posi a treballar
d'una vegada per fer front
a les alarmants xifres d'a-
tur que colpegen el nos-
tre territori. 1.345 perso-
nes de les Terres de
l'Ebre han perdut la seva
feina durant els primers
100 primers dies de
govern de CiU, 13 perso-
nes més a l'atur cada dia.
«L'Ebre s'està convertint
en un desert industrial
davant la passivitat del
govern de CiU que no té
política industrial i s'ho
mira des de la barrera»,
ha afirmat la primera
secretària Núria Ventura.

El TES regularà les construccions agrícoles a l’Ebre
Els anomenats «masets»
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Audí deixa les seves res-
ponsabilitats a petició prò-
pia després d'uns anys en
què el poble de Vinallop ha
millorat en diferents
aspectes, amb urbanitza-
ció de carrers, millora de
camins i enllumenat, però
sobretot després de parti-
cipar en la inversió més
important que s'ha fet mai
en aquest poble i en una
de les més grans que

s'han produït en els últims
anys al municipi de
Tortosa en matèria espor-
tiva: l'àrea ciclista, un equi-
pament referent a les
Terres de l'Ebre i també a
tot Catalunya per a la
pràctica d'aquest esport
en les seves diferents
modalitats. El nou alcalde
pedani de Vinallop és José
Antonio Estíbalez, agent
comercial, de 55 anys d'e-
dat, molt implicat en el tei-
xit associatiu del poble,
com ho demostra l'haver
estat president de la
comissió de festes durant
els últims 30 anys. Als 10
anys d'alcalde pedani,
Audí en suma 8 més com
a membre del Consell
Assessor. L'àrea ciclista
és una de les primeres
inversions que va tirar
endavant l'equip de
govern de Ferran Bel i va
posar Vinallop al mapa d'e-
quipaments esportius al
país. 
Les noves instal·lacions

s'han construït simultània-
ment a la millora de la
zona esportiva existent,
amb la cobertura de la
pista poliesportiva, la
construcció de vestidors, i
la millora i condicionament
de tot l'entorn. Durant el

mandat de Josep Audí,
Vinallop també ha vist
millorar diversos camins
rurals i la urbanització del
carrer de l'antiga carrete-
ra, el principal vial del
poble, i la canalització del
barranc de Roé, dins la

mateixa obra, una actua-
ció necessària i molt rei-
vindicada.
José Antonio Estíbalez és
membre del Consell
Assesor, president de la
Unió Cultural de Vinallop i
de la Comissió de Festes. 

Josep Audí deixa pas a José A. Estíbalez al
capdavant del poble de Vinallop

Josep Audí, de 69 anys,
deixa les seves respon-
sabilitats al capdavant
del poble de Vinallop
després d'haver estat
alcalde pedani en dues
èpoques diferents, la pri-
mera entre 1995 i 1999,
essent alcalde de
Tortosa Marià Curto, i
l'actual, entre 2007 i
2013, amb Ferran Bel al
capdavant de
l'Ajuntament. 

Desprès d’haver estat 10 anys alcalde pedani, continuarà mantenint la seva condició al Consell Assessor

El nou alcalde pedani és agent comercial i fa 30 anys que és president de la comissió de festes

REDACCIÓ

Aquest projecte, realitzat
l'Associació Catalana de
Recursos Assistencials
(ACRA), té la finalitat d'obrir
les portes dels centre resi-
dencials de dia per a què
persones de la tercera edat
amb dificultats econòmi-
ques puguin gaudir d'un
àpat diari gratuït al llarg d'un
any. El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha destacat que
“projectes com aquest per-
meten generar un valor afe-
git a la societat, empreses i
institucions que treballen
per fomentar la cohesió
social de la comarca”. El
consell comarcal, que ges-
tiona els serveis socials de
tots els municipis de la
comarca, exceptuant
Tortosa, derivarà usuaris a
les tres residències que
estan vinculades en aquest
conveni. La presidenta de

l'ACRA i de L’Onada Serveis,
Cinta Pascual, ha declarat
que “aquest és un projecte
que va molt més enllà de la
solidaritat”. Pascual ha
explicat que “a causa de
l'actual conjuntura econòmi-
ca, l'ACRA ha decidit fer un
pas endavant per tal d'aju-
dar a les persones que més
ho necessiten”. La tinent
d'Alcalde de l'Ajuntament de
Tortosa, Anna Algueró, ha
manifestat que “obrir els
centres a la gent gran al dia
a dia és una idea boníssima,
no només pel fet d'oferir un
àpat gratuït, si no també
per ajudar a moltes perso-
nes de la tercera edat que,
a dia d'avui, estan soles a la
seva casa”. Finalment, el
president de la fundació de
la residència Sant Miquel
Arcàngel de Tortosa, Josep
Membrado, ha subratllat
que “s'ha de realitzar un

esforç per realitzar un ser-
vei com aquest ja que el
sector de la tercera edat
està sofrint clarament els
efectes de la crisi econòmi-
ca”. El Consell Comarcal del
Baix Ebre s'ha adherit a
aquest projecte solidari per
tal de fomentar l'aposta per

les polítiques socials que
realitza l'ens comarcal. De
moment, a la comarca del
Baix Ebre, hi ha tres equipa-
ment que ofereixen o oferi-
ran en breu aquest servei:
l'Onada de l'Ampolla,
l'Onada de Deltebre i la
residència Sant Miquel

Arcàngel de Tortosa.
Actualment aquesta iniciati-
va realitzada per l'ACRA, ini-
ciada el passat mes de
gener, compta amb més de
170 centres de Catalunya
adherits i, diàriament, es
serveixen més de 1.000
àpats diaris. 

El projecte solidari Compartim Taula arriba al 
Baix Ebre amb la col.laboració del consell comarcal

Realitzat per ACRA, té la finalitat d’obrir les portes dels centres residencials per a la gent gran

Unió de Pagesos ha
convocat per aquest
divendres al matí con-
centracions davant les
seus dels serveis territo-
rials del Departament
d'Agricultura de Girona,
Barcelona, Vic, Lleida,
Tarragona i Tortosa, per
exigir al Govern que no
denegui els expedients
de modernització de les
explotacions agràries i
que es prioritzin en el
pressupost atenent ínte-
grament les sol·licituds
de la convocatòria del
2012, i eliminant així les
exclusions que preveu la
convocatòria del 2013.
Pel sindicat, la intenció
d'Agricultura de deixar
bona part del sector
sense aquests ajuts -un
de cada quatre dels que
ho van sol·licitar el
2012- "no té justificació,
suposa un fre a la capa-
citat de modernització
de la pagesia i l'incom-
pliment dels acords unà-
nimes del ple del
Parlament".

UP es
mobilitza
davant les

seus
d’Agricultura

Els ajuntaments de la
Ribera d'Ebre posaran
en marxa un pla d'estal-
vi energètic proposat
per l'Institut Català de
l'Energia (Icaen). Es
tracta d'un projecte pio-
ner a Catalunya amb un
seguit d'accions per
reduir el cost de la fac-
tura de la llum, com són
el canvi de l'enllumenat
municipal per leds o la
contractació conjunta
del servei a una única
companyia elèctrica.
Segons l'estudi de
l'Incaen, l'estalvi pot ser
del 60%, més de
300.00 euros anuals
entre totes les pobla-
cions de la comarca. El
canvi de l'enllumenat
dels 17 pobles té un
pressupost de 2,4
MEUR que, segons el
projecte, quedarà amor-
titzat en menys de deu
anys.

La Ribera
d’Ebre vol
estalviar

ACTUALITAT

                      



DIVENDRES 12
D’ABRIL
DE 2013

diarimés
ebressoocciieettaatt

9www.mesebre.cat

El proper 11 de maig,
Tortosa participarà,
novament en la campanya
de recollida d'aliments que
es farà a diferents
establiments comercials de
la ciutat. Per primera
vegada, Càritas i Creu Roja
organitzen de manera
conjunta aquesta acció,
comptant amb la
col·laboració de
l'Ajuntament de Tortosa i de
l'Obra Social La Caixa, així
com d'altres entitats -la
Reial Arxiconfraria de la
Mare de Déu de la Cinta,
entre elles- que s'han volgut
sumar i d'altres que ho
aniran fent en les properes
setmanes.

L'organització, per la seva
banda, ha explicat els trets
de la campanya, destacant-
ne la importància del
voluntariat per a poder
portar l'acció solidària a
bon terme. Totes les

persones que vulguin
participar activament en la
jornada podran fer la seva
inscripció a Creu Roja
Tortosa, Càritas Tortosa i a
l'Ajuntament de Tortosa. La
tasca dels voluntaris serà a

peu d'establiment, en el
qual oferiran bosses als
compradors per a que
puguin omplir-les. amb la
seva aportació. El mínim de
voluntaris requerit és de
200 amb torns de 3 h.

Pel matí baldanada i durant tot el dia activitats, al voltant del Pedrell

Les protectores vigilaran

L’Associació CALACULTURA,
de L'Ametlla de Mar,
convoca el IV Premi Nit de
Poesia al carrer. 
Els treballs constaran d'un
poema o conjunt de
poemes, en català, de
tema lliure, inèdits. La
publicació parcial del treball
en xarxes socials o revistes
no serà excloent, però
s'haurà d'especificar a la
mateixa declaració. El
premi està dotat amb 400

euros. El jurat estarà
format per Joan Rebull,
Pilar Casanova, Rafael
Haro, Josep Parra i Joan
Callau, coordinador del
premi. L'anunci del
veredicte i el lliurament del
premi tindran lloc la nit del
22 de juny del 2013, i el
guanyador o la guanyadora
haurà de ser-hi present. Es
pot demanar una còpia de
les bases a:
calacultura@hotmail.com

IV Premi Nit de Poesia al carrer

Els Mossos d'Esquadra van
detenir dimarts passat a
Ulldecona un jove presump-
tament relacionat amb el
terrorisme islamista. Es trac-
ta de Ridouan Ben Omar de
23 anys, nacionalitat marro-
quina i amb domicili a la loca-
litat, que difonia comentaris
a través del Facebook per
animar als seus seguidors a
cometre actes terroristes.
Per aquest motiu, Ridouan

Ben Omar ha estat detingut
per un delicte de terrorisme,
concretament per distribuir o
difondre públicament per
qualsevol mitjà missatges o
consignes dirigits a enaltir la
perpetració de qualsevol
acte terrorista. La detenció
va tenir lloc en el marc de l'o-
peració 'Kafka' en què s'in-
vestigava la presumpta vin-
culació del jove amb el terro-
risme islamista. 

Terrorisme islamista a Ulldecona

Amb l'eslògan “Lo goig és
donar-ne”, Tortosa torna a
acollir una Marató de
donació de sang, enguany
amb l'objectiu
d'aconseguir un nou
rècord de donants. En la
passada edició, Tortosa va
aconseguir un gran salt
qualitatiu que enguany es
vol mantenir o superar. Es
va assolir una participació
de 652 donants, 178 dels
quals van ser persones
que van donar sang per
primera vegada. Un any
més, a part de la gran
implicació d'entitats,

empreses i col·lectius de
Tortosa, s'ha tornat a
mobilitzar el teixit
educatiu. Destaca la gran
difusió feta a través dels
centres educatius de
Tortosa, a través de
falques de ràdio i activitats
de tot tipus destinades a

informar de la Marató, i
alhora conscienciar la
mainada de la importància
de la donació de sang.
Tortosa ha esdevingut el
primer municipi de
Catalunya on s'han
implicat activament tots
els centres educatius del

municipi en una Marató, en
el programa Aprenentatge
Servei del BST. En tots
aquests centres hi ha anat
un tècnic del BST que ha
explicat en què consisteix
la donació de sang i la
importància de donar-ne
regularment com un hàbit
cívic i altruista. 
A més a més, com a
novetat d'aquest any,
s'oferirà una baldanada al
matí per a tots els
donants. També es
disposarà de 25 places
d'aparcament gratuïtes,
durant tot el dia, per als
donants de sang. La
Marató vol convertir la
donació de sang en una
jornada festiva. Per això hi
participen entitats,
institucions, empreses i
particulars que donen
suport i s'impliquen
organitzant un seguit
d'activitats lúdiques durant
tota la jornada.
L'objectiu de la Marató és
sensibilitzar sobre la
importància de donar sang
com un hàbit i aconseguir
nous donants per estendre
aquesta pràctica entre el
màxim nombre de
ciutadans. 
Cal tenir en compte que
cada dia calen 1.000
donacions per atendre les
necessitats dels malalts.
L'any 2012 es van
aconseguir 8.407
donacions de sang a
Terres de l'Ebre.
D'aquestes, 2.227 van ser
a Tortosa.

Avui es celebra la Marató 
de Sang a Tortosa

Avui, 12 d'abril se
celebra la 5a edició de
la Marató de Tortosa a
l'Auditori Felip Pedrell a
partir de les 10 del matí
i fins a les 22 hores. La
campanya, organitzada
pel Banc de Sang i
Teixits (BST), compta
amb la implicació de
l'Ajuntament de Tortosa,
el Departament
d'Ensenyament dels
Serveis Territorials de
les Terres del'Ebre,
l'Associació de Donants
de Sang del Baix Ebre i
la Creu Roja Joventut de
Tortosa. 

Cartell de la Marató de Tortosa.

cedida

La campanya de recollida 
d’aliments, a Tortosa, et necessita

La recollida es farà als supermercats de la ciutat amb la col·laboració de voluntaris

ACTUALITAT

REDACCIO

Les protectores reiteren
que continuaran vigilant
perquè els espectacles
taurins compleixin la llei,
tot i lamentar que cap
denúncia ha acabat amb
sanció Valoracions
diametralment oposades
entre partidaris i
detractors dels
correbous de les Terres
de l'Ebre arran
l'aprovació, per part del

Govern aquest dimarts,
del reglament que regula
aquestes pràctiques.
Mentre l'Agrupació de
Penyes Taurines ha
mostrat la seva
satisfacció pels termes
de la normativa, per
considerar que ratifica
les condicions en què
s'han desenvolupat els
correbous durant els
últims anys. 

L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques
de l'Ebre, organitza la 2a. Edició de la jornada
Pedalant per la Via Verda que recorrerà el tram que
hi ha entre Benifallet i Tortosa, el proper diumenge
14 d'abril.

Actualitat

Aquest dissabte es lliuraran
els Premis Cultura 2013
organitzats per l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament de
Deltebre amb l'objectiu de
reconèixer i premiar, encara
que sigui d'una manera
simbòlica, les tasques que
es realitzen al poble per
potenciar la cultura. L'acte
de reconeixement tindrà lloc
a les 19 h a la Sala
d'Exposicions Municipal
Ramon Calvo. Per catego-
ries, en acte cultural: con-

cert de Crator al Petit Palau
de la Música; aportació cultu-
ral: Albert Vidal Ribes, autor
del documental La Ciutat efí-
mera; 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.

Deltebre celebra la Cultura

El Museu Episcopal de Vic
inaugurarà avui divendres
la mostra 'Facies Fidei' (les
cares de la fe). 
Amb peces cedides pels
museus diocesans de
Barcelona, Girona, Lleida,
Solsona, Tarragona,
Tortosa i Urgell. L'objectiu
és oferir "les claus" per

interpretar l'art religiós a
través de set àmbits, una
per cada peça convidada, i
que són la creació, l'encar-
nació, l'eucaristia, la creu,
la santedat, la paraula i la
vida, a més de facilitar la
comprensió de les obres
en el seu context espiritual
i funcional. 

Diòcesi de Tortosa
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Rapitenca va guanyar diumen-
be al camp del Vilafranca (0-2). Un

punt i seguit en la seua tempora-
da màgica. L’equip, una setmana
més, va demostrar que és ambi-
ciós i que sap que pot fer-se gran.
No perd la il.lusió.  
Arran d’un córner, minut 8, Teixi-
dó va posar la pilota al cor de l’à-
rea petita i allí un jugador del Vi-
lafranca va pentinar-la cap a la
seua porteria. Amb el 0-1, guió
favorable als rapitencs que van
aplicar el seu paper i que no van
donar opció a un Vilafranca ne-
gutós i que no va poder entrar
en el partit perquè la Rapitenca
no va deixar-lo. A la represa, la

decoració del duel era favorable
per als de Teixidó. Ben replegats
i, amb camp gran i espais, la re-
cuperació de la pilota ‘enverina-
da’ podia ser, a la vegada, tam-
bé enverinada. El carmel
enverinat el tenia el Vilafranca.
L’havia de tenir. I la Rapitenca va
saber decidir amb la seua millor
arma. Un contraatac ràpid i molt
ben conduit i executat finalment
per Raül Teixidó, va significar el
0-2 i la sentència. La celebració
de Raül és sinònim de l’orgull i la

reividincaió del jugador, en oca-
sions no ben valorat per un sec-
tor de l’afició.  Ara ja cal pensar
en el Santboià i en seguir so-
miant. La quarta plaça segueix a
sis punts. Està complicat però
‘si que es pot...’. 
Les baixes van tornar a existir. El
porter Raül, Ferran, Callarisa, Mi-
guel i es va afegir Julio. Per diu-
menge Julio, Miguel i Luis són
dubte. David serà baixa per san-
ció. Els juvenils tornaran a la
convocatòria.  

‘Si que es pot’

El crit de suport als juga-
dors en els partits el va
instaurar l’afició del R.
Saragossa, l’any passat.
També el manté enguany.
I la del Depor...és unànim
i de força.
‘Si se puede...’. Els juga-
dors de la Rapitenca tam-
bé el poden sentir amb la
versió catalanitzada: ‘si
que es pot’. Més Ebre ja
va anticipar aquesta ex-
pressió fa unes setma-
nes, davant de la situació
de l’equip. El jugador Javi
Ramos també ho publica-
va al seu Facebook. I és
que la Rapitenca no pas-
sa desapercebuda. Quina
temporada! Per emmar-
car. I si Teixidó va fer
història quan va acaronar
la promoció d’ascens a
2a B, anys enrera, ara
pot tornar a fer-la. 

UE RAPITENCA

Victòria a Vilafranca i 45 punts. La quarta plaça continua a l’abast

M.V.

Raül Teixidó va culminar un contraatac de manual. Era el 0-2, a Vilafranca.

‘Per a sentir-ho, s’ha de viu-
re-ho’. O també a la inversa.
Qualsevol persona que no si-
gui entusiasta i apassionada
del seu equip no pot entendre
segons quina mena de situa-
cions que passen en els da-
rrers mesos d’un campionat.

D’entrada, potser poca
gent entèn com un directiu
posa una signatura a un près-
tec perquè el seu club pugui
arribar fins el final de tempo-
rada. Cada cop, i sobre tot
actualment, hi ha menys ca-
sos. Però en coneixo. I sé
que són diners que posterior-
ment, quan arriben les sub-
vencions, es recuperen. Però,
i si un any no arriben...

Ja vaig explicar un dia que
aquesta mena de signatures
van acompanyades sempre
d’un comentari: “si la meua
dona se n’assabenta, em ma-
ta...”.

Segueixo dient que hi ha
gent que això no ho entendrà
mai. Però la passió per un
club pot arribar a tal dimensió
que no es veu el limit a la im-
plicació, a poder-se hipote-
car. Ha de quedar clar que
això sempre passa en direc-
tius que senten molt els co-

lors del seu equip, fins la mè-
dula. Directius que s’hipote-
quen econòmicament o en
l’aspecte personal, entregant-
se en cos i ànima. 

Cal aclarir que hi ha altres
perfils de directius, els que
arriben a una junta per un
compromís o per un altre in-
terès que no és purament es-
portiu. Aquests no hipote-
quen gaire. Pero s’han de
valorar igualment perquè tam-
bé dediquen part del seu
temps.

Aclarit això, anem a l’as-
pecte més delicat. La butxa-
ca ho és. Però, i la salut...

Potser encara es pot en-
tendre menys. Però hi ha di-
rectius que no dormen davant
de la situació del seu equip en
un final de lliga. 

I n’hi ha que han d’anar a vi-
sitar-se al metge perquè no
poden suportar l’estat de ner-
vis. Això també és aplicable a
alguns jugadors i tècnics. I sé
que és cert. I sé que passa
actualment. I sé que jo els en-
tenc. I també que hi ha gent
que no. Però per a sentir-ho,
s’ha de viure-ho.

Només qui pot fer-ho, pot
entendre-ho. 

Els diners, la salut i els finals de lliga

L’opinió de Michel

Diumenge a les 12
hores, la Rapitenca

rebrà el Santboià. S’ha
de mantenir intacta la

il.lusió. Són vuit
jornades sense perdre

(16 punts de 24).
La quarta plaça segueix

a sis.

Proper partit

Va guanyar al camp de l’Amposta

L’Ascó, més líder
PRIMERA CATALANA

L’Ascó va guanyar el derbi al
camp de l’Amposta (0-1) i, d’a-
questa manera, és més líder de
la competició, després de la de-
rrota del Santfeliuenc al camp
del Valls. L’equip de la Ribera va
avançar-se molt aviat (Piju 3’) i va
saber rendibilitzar el seu gol a
còpia d’ofici i de saber estar. El
0-1 li va permetre jugar com
més li agrada, esperant i podent
contraatacar. L’Amposta va in-
tentar-ho i va gaudir d’un parell
d’aproximacions per banda es-
querra, a través d’Albert Arnau.
Però no va poder inquietar un As-
có que sabia el que volia. El líder
no va ser brillant però si efectiu.

A la represa, la dinàmica va

ser la mateixa. L’Amposta va as-
sumir riscos però l’Ascó va res-
pondre amb contundència. Però
no va saber sentenciar i en els
darrers minuts va patir quan
l’Amposta va pressionar més
amunt i va tenir dues situacions
per a poder marcar. Al final, 0-1.

Per l’Ascó, la victòria és un
pas endavant. I ha de buscar re-
fermar-la contra el Valls, equip
emergent que lluita per evitar el
descens i que diumenge passat,
amb dos gols de l’ampostí Mi-
guel, va fer-li un cop de mà. Serà
un partit especial per a Jordi Ro-
jas que fou entrenador de la JE
Ascó durant 4 temporades. 

L’Amposta, amb tres derrotes
contra els tres primers classifi-
cats, ha vist frenat el seu impuls.
Demà es desplaça a Andorra
(16 h). Es sisè, però els de darre-
ra ja l’agafen. I no es pot badar
perquè s’ha d’arribar aviat als 45
punts i no tenir cap mena de
dubte. Es molt important.  

Emotiu homenatge a Josep Antó

Multitudinària celebració de
la PBB Tortosa i comarques

ACTUALITAT

Prop d'un centenar de socis i
simpatitzants de la Penya Blanc i
Blava de Tortosa i Comarques es
van aplegar dissabte per cele-
brar el cinquè aniversari de la
penya a la vegada de retre-li un
emotiu homenatge al que ha es-
tat fins ara el president, Josep
Antó i que fou jugador del RCD
Espanyol la temporada 54-55,
otorgant-li el càrrec honorífic de
president d'honor per la seua
tasca al front de la penya. En as-
samblea celebrada el mateix dis-
sabte pel matí, va sortir escollit
nou president Jesús Ferrando
Gálvez, que en un moment del di-
nar va otorgar-li el títol que va ser
lliurat per l'alcalde de la ciutat Fe-
rran Bel, soci d'honor de la pen-
ya i perico, així com el màxim
responsable de l'àrea esportiva
el conseller i també ex-jugador
del RCD Espanyol, Iñaki Pérez.

En representació del club van as-
sistir el propi Iñaki acompanyat
per la seua senyora, així com
Aracel·li Pérez vice-presidenta de
la FCPE i el coordinador de les
penyes del club Jaume Martínez.
Els van acompanyar una àmplia
representació d'autoritats en-
capçalades per l'alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel, el president del
consell esportiu del Baix Ebre i vi-
ce-president de la Diputació de
Tarragona, Pere Panisello; la re-
presentant territorial de l'esport
de la Generalitat de Catalunya a
l'Ebre, Cinta Espuny i el delegat a
les Terres de l'Ebre de la FCF, Jo-
aquin del Pino. A l'acte d'home-
natge, Josep Antó va rebre dife-
rents distincions. De l’Espanyol,
una samarreta amb el seu nom
"Antó" i signada pel capità Joan
Verdú, amb una dedicatòria es-
pecial.

L’Ascó rebrà diumenge
el Valls de Jordi Rojas i
l’Amposta visita demà

l’Andorra (16 h).

Rojas torna a Ascó

El jugador presentarà el Campus

“I Oriol Romeu Experience”
DEMÀ DISSABTE

Demà dissabte dia 13 d'abril
a les 12:30 hores, es realit-
zarà al Col·legi de
Periodistes de Catalunya a
Tortosa la presentació oficial
del "I ORIOL ROMEU EXPE-
RIENCE". 
A la presentació hi serà el
futbolista Oriol Romeu junta-
ment amb membres de l'or-
ganització del campus que
tindrà lloc a l’estiu.

HARLEM SHAKE DEL CD TORTOSA

Dilluns, al Més Esport de Canal
TE, es va poder veure el
Harlem Shake del CD Tortosa.

No és la primera iniciativa d’a-
questa mena a l’Ebre. Com les
altres, no té pèrdua.  
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El Catalònia va empatar a casa
contra el Vila-seca (1-1). Un em-
pat que, quan estàs necessitat,
mai és del tot bo. Però pot ser-
ho si el rival és un dels primers
classificats. No obstant, cal dir
que el Catalònia, en una tarda
amb molt de vent, va saber sor-
tir-se’n i va merèixer guanyar,
per les ocasions que va tenir, so-
bre tot a la represa, amb el vent
en contra. El guió del partit va

sortir força bé. Eugeni, al primer
minut, va guanyar l’esquena de
la defensa i va batre Rodri amb
molta qualitat. Amb l’1-0, el Cata
va defensar-se amb ordre i va
saber llegir el partit davant d’un
Vila-seca a qui li va costar adap-
tar-s’hi. Un tret de Francesc al
travesser va ser l’opció. A la re-
presa, el partit va anar fractu-
rant-se. Sisco Paredes va posar
jugadors de refresc a la part

ofensiva i el Cata va tenir supe-
riotat numèrica i així va crear fins
a quatre situacions de gol per
decidir. No va marcar i el Vilase-
ca, amb una centrada-xut, va
empatar amb un gran gol de Da-
niel. Llavors, el partit va trencar-
se del tot. El Cata va gaudir d’u-
na nova oportunitat mentre que
el Vilaseca també en va fer
dues, amb un gol anulat per pos-
sible fora de joc.

El Catalònia va perdonar
EL VILA-SECA VA EMPATAR (75’) I VA PODER GUANYAR, PERÒ...

El Roquetenc va guanyar el
cuer del grup, el Cunit (2-1). Una
victòria agònica i necessària.
Però que va costar perquè el Cu-
nit va jugar sense complexes i el
Roquetenc va estar com la tarde
ventosa. 

No es va trobar còmode i, tot
i marcar molt aviat, no va saber
afrontar el partit davant d’un rival
que va anar per feina i que va in-
tentar-ho i que va aconseguir

empatar. A la represa, també
molt aviat, gol d’Aleix i semblava
que el Roquetenc podia decidir.
Però l’ansietat va passar factura
i els de Talarn van patir davant
d’un Cunit que va gaudir de les
seues opcions. El Roquetenc,
amb patiments, fa un pas enda-
vant i es recupera de la derrota
a Cambrils.Té 33 punts. Es dis-
tancia del descens directe però
ha d’estar pendent de les possi-

bles compensacions. Per això
cada partit és una final. I, en ge-
neral, tots els equips han d’estar
molt forts mentalment per
aquesta lluita tan intensa.

El Cunit ho complica
EL ROQUETENC GUANYA PERÒ TE DIFICULTATS

El R. Bítem va guanyar el SP i SP (2-1) i s’allunya de la zona de la tau-
la que potser compromesa si acaben havent-hi múltiples compensa-
cions. Es setè, més prop de la cinquena plaça que ocupa el Vilaseca. 

De totes formes, diumenge al municipal de Bítem, el SP i SP va
merèixer millor sort. Va ser l’equip que més es jugava i es va notar. El
R. Bítem fou irregular, intermitent. I va tenir dificultats un cop el SP i SP
va avançar-se en el marcador, amb el 0-1, ja a la segona meitat. No va
ser fins el minut 75 quan Ubalde va tenir premi al seu eforç i a la seua
temporada amb el gol de l’empat. I ja a darrera hora, una rematada
d’Aaron va generar un rebuig que va aprofitar Manolo Puig. 

El R.Bítem remunta contra el SP i SP i
s’enganxa al grup capdavanter

EL RESULTAT FOU EL MILLOR

L’Ampolla va perdre a Calafell (1-0) en un partit que era important per
poder agafar més oxigen i distanciar-se de les places que poden ser
compromeses. El tècnic Cotaina explicava que “l’equip va jugar amb
bona actitud, mentalitzat. I ja a la primera meitat, Luis i Brigi van tenir
dues opcions. Però el Calafell, arran d’un tret des de gairebé el centre
del camp, va marcar”. A la represa, segons Cotaina, “vam intensificar
el domini davant d’un Calafell que va jugar totalment tancat. Vam tenir
moltes opcions, però sense encert, en una represa travada en què
mentre estàvem jugant, es tiraven pilotes al camp. Penso que un punt
el mereixiem”. Diumenge, nova final: contra el Salou.

Derrota dolorosa de l’Ampolla en el
partit que “més ocasions hem creat”

A CALAFELL

El Gandesa, molt minvat per les baixes, va assolir una victòria me-
ritòria a Camp Clar (0-1). Com el dia de l’Alcanar, l’equip de la Terra
Alta va refer-se de les adversitats i va jugar molt ben posat, amb
una aplicació defensiva que li va permetre mantenir la porteria a ze-
ro i rendibilitzar el gol de Roger. L’actitud va ser molt bona d’un
equip que s’apuntala a la part alta i que vol lluitar per acabar entre
els cinc primers. A més, la lectura positiva és que arriben nous ju-
gadors dels planters que han d’ajudar a mantenir les possibilitats en
el futur. Diumenge, derbi especial, d’emocions, contra el Tortosa,
després de més de 30 anys.  

El Gandesa puja a la sisena plaça i
diumenge rebrà el Tortosa

VICTÒRIA MERITÒRIA A CAMP CLAR

Una acció del derbi de diumenge entre el Tortosa i el Jesús i Maria.

Cedida

Tortosa i Jesús i Maria van em-
patar a zero en un derbi que es
tornava a reviure després de 52
anys. El resultat es pot conside-
rar just en un partit igualat en el
que va haver-hi respecte i en el
que no van existir moltes oca-
sions. El Tortosa, amb les bai-
xes de Joel i Borrull (a més de
Gerard) va fer la seua proposta
i, d’aquesta manera, va gaudir
de diverses aproximacions a la
primera meitat. En una d’elles
es va produir la jugada esporti-
va de la jornada quan el local An-

gel, dins de l’àrea, va tirar la pi-
lota fora perquè en l’acció ante-
rior s’havia produit una topada
entre el porter visitant Enric i el
seu company Manel i aquest va
quedar a terra, lesionat. 

El Jesús i Maria, al primer
temps, fou més especulatiu,
amb poca profunditat. Per això,
fins el descans, el derbi va ser
travat i amb molt migcampis-
me. A la represa, amb els mi-
nuts, el Jesús i Maria, com
acostuma a fer, va assumir més
riscos una vegada el partit po-

dia tendir a trencar-se. I va tenir
més verticalitat. El Tortosa re-
clamaria un possible penal per
unes possibles mans de Ximo.
No va disposar de més arriba-
des clares. El Jesús i Maria,

avançada la represa, va gaudir
de dues oportunitats  per a po-
der decidir, una de Nico i una al-
tra de Ferreres. Al final, empat
que va ser just. El Jesús i Maria
manté la segona plaça i també
les distàncies respecte el líder.

El Tortosa és ara setè i diu-
menge visita el sisè, el Gande-
sa, en un derbi que en partit ofi-
cial no es produieix des de fa 35
anys. En aquella ocasió, tots
dos equips van empatar sense
gols, a l’estadi gandesà.  

Un empat que va fer justicia
El Tortosa és setè i els de l’Aube es mantenen segons, a tres punts del líder

DERBI TORTOSA-JESÚS I MARIA

L’Alcanar va guanyar el Cam-
brils en un partit en què va ha-
ver de patir (2-1). A la primera
meitat, va estar alliberat i va
gaudir de diverses ocasions
marcant arran d’una jugada ben
trenada que va culminar Ivan. A
la represa, però, amb el marca-
dor favorable, va entrar la in-
quietud i el Cambrils va empa-

tar. Alfons Royo va posar al
camp a Xavi Molas i l’Alcanar va
reestructurar-se amb un 4-2-3-1
que li va permetre tenir més
control del joc i va disposar de
noves opcions fins que Manel
va fer el 2-1, amb una assistèn-
cia d’Adrià. Però llavors va en-
trar la por a guanyar, per la ne-
cessitat, i el Cambrils va poder

empatar. Marc va evitar-ho. La
conclusió positiva fou la victòria
i que l’equip recupera opcions,
a dos punts del segon i a cinc
del líder. Es tercer i demà visita
el cuer, el Cunit. Ara torna a te-
nir obligacions.

L’Alcanar pateix però surt
beneficiat de la jornada

REDUEIX L’AVANTATGE SOBRE ELS DOS PRIMERS

Va vèncer el Cambrils
amb gols d’Ivan i de

Manel. El porter Marc va
evitar l’empat visitant.

2-1

La Cava va empatar a Salou
(1-1) i, d’aquesta forma, segueix
lider amb la mateixa distància so-
bre el Jesús i Maria, segon, però
a dos punts menys del tercer,
l’Alcanar. Jaime, molt aviat (3’),
va fer el 0-1. “Vam tenir diverses
ocasions per marcar el segon
gol i decidir, com una d’Agus,
una altra de Jaime al pal i una de

Carlos Herrero, davant de porte-
ria. El Salou, tot i anar perdent,
es defensava dins del seu camp
i no  va crear-nos perill”, deia San-
ti, tècnic de la Cava que, a més,
afegia que “però no vam senten-
ciar i en els darrers minuts, amb
l’ajustat que estava el marcador
va arribar un xut del Salou que va
anar al travesser i del rebuig, la

pilota va tocar al cos de Josué i
va entrar”. Santi acabava dient
que “l’empat sap a poc però ja
sabem com està el grup. S’ha
d’anar partit a partit”. El proper
serà contra el Roda, amb les bai-
xes de Jaime i de Mauri. Serà
abans dels tres derbis: R. Bítem,
Catalònia i Roquetenc.  

Un gol a darrera hora priva del
triomf al líder la Cava

EL SALOU LI EMPATA AL MINUT 88

El líder rebrà diumenge el
Roda amb les baixes de

Jaime i de Mauri.

Amb baixes

El Jesús i Maria rebrà
diumenge el Calafell,

equip en zona
compromesa. El Tortosa

visitarà el Gandesa,
35 anys després.

Proper partit

Kazu i Aleix, de penal,
van marcar per als de

Talarn

Gols
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El Santa va vèncer al camp del Flix i, d’aquesta forma, amplia la seua rat-
xa triomfant. Sensacional. I va haver de remuntar. Cal dir que el Flix va es-
tar molt minvat per les baixes (ha hagut de fitxar a Marc Polo i a Jordi, ca-
pità de l’equip de futbol sala local) i que, a més, es troba en dinàmica
negativa, entre unes coses i altres. Malgrat això, els flixancos van co-
mençar bé, amb el gol de Porta. Però el ‘killer’ Carlos Gilabert va empa-
tar amb una volea impressionant. A la represa, Roda va fer una jugada
sensacional que fou l’1-2. I el Santa que amplia la seua llegenda.  

Un Santa Bàrbara genial
11 JORNADES SENSE PERDRE. 6 VICTÒRIES SEGUIDES

L’Olímpic va golejar el Campredó per 5-0 en un partit en el que abans del
mateix es va fer un minut de silenci per la mort de la sogra del president
local, Manel Saltor (també es va fer a Flix). L’equip de Rovira va decidir
amb els gols de Pol, Jaume, Alex, Pete i Miró. D’aquesta manera, redueix
l’avantatge respecte el líder Perelló. Està a dos punts. Amb el Campre-
dó ja no continua Harri. El tècnic va arribar a una entesa amb el club.
Oscar Curto i Manel Calvet han agafat l’equip. El Móra la Nova, per la seua
part, va cedir un empat a darrera hora contra l’Atlas (1-1). Magí va marcar
l’1-0 mentre que Mourat va fer el gol de l’Atlas. El Móra visita avui diven-
dres el Pinell en partit avançat per la romeria de la població pinellana. 

L’Olimpic redueix distàncies 
PINELL-M. NOVA, AVUI DIVENDRES A LES 20.30 H

La junta de la UE Aldeana ha volgut aclarir que “tenim tota la confiança di-
positada amb el cos tècnic i el ratifiquem passi el que passi d’aquí fins el
final de la temporada. És cert que hem parlat amb ells i que ens han ma-
nifestat que estaven a la nostra disposició, per si havíem de pendre una
decisió. Però nosaltres estem al seu costat. Són tècnics de la casa i esti-
men el club. I tenen tot el nostre suport, fins el final. D’aquesta manera, vo-
lem evitar qualsevol especulació sobre aquest tema”.

D’altra banda, l’Aldeana va perdre al camp d’un Sant Jaume que va es-
tar més posat i motivat en un duel amb doble valor per la permanència. Jo-
an Marc i Robert van fer el 2-0. Alex Gallego va marcar el 2-1 però Manel
(amb molesties) va entrar i va decidir a la represa. Va obtenir el 3-1 i tot i
el gol d’Amado, sentenciaria al final. Tres punts d’or per l Sant Jaume que
ara juga dos partits seguits a casa, amb la Sénia i el Camarles. 

La junta directiva de l’Aldeana 
ratifica al cos tècnic

TRIOMF DEL SANT JAUME, TRES PUNTS D’OR

EL LIDER AFRONTA 2 PARTITS MÉS SEGUITS A CASA

La junta directiva de la UE
Deltebre ha decidit pendre
mesures davant de la situació
esportiva de l’equip. Baltasar
Capera fou destituït dilluns.
Segons Carlos Garcia, president
de la UE Deltebre, “valorem, a
nivell personal, la professionali-
tat, l’honestedat i el treball de
l’entrenador. Però en el futbol
manen els resultats i creiem que
hem de buscar un revulsiu per-
què estem en una situació deli-
cada (1 punts de 9 en tres par-
tits a casa) i, a la vegada, pen-
sem que encara hi ha temps per
poder maniobrar i poder reac-
cionar. Mé endavant potser tard.

Són decisions que no agraden
però que s’han de pendre”.
Baltasar Capera, per la seua
part, manifestava que “em vaig
quedar sorprès quan m’ho van
comentar. Penso que hagués
estat més interessant obrir un
periode de dos o tres partits i
després decidir. Sabiem que era
un projecte amb gent jove i que
costaria. Però no ha hagut més
paciència”. El Deltebre va empa-
tar contra el Pinell. Es va
avançar amb el 2-0 (Chacon i
Rovira) i va poder fer el tercer
gol. El Pinell va fer uns canvis
tàctics i va  millorar a la represa.
Va reduir distàncies amb el gol

d’Oscar Camarero. El partit,
però, estava obert. El local
Chacón va poder decidir amb
una opció clara que va evitar
Norbert (minut 85). Del possible
3-1 es va passar a l’empat ja en
temps afegit, minut 95. Una
falta discutida pels locals, va
suposar el llançament de
Morillo. La pilota va desviar-la la
tanca i va entrar a la porteria.
Era el 2-2.  
El Deltebre ha sumat 4 punts de
21 i està en la zona d’equips que
lluiten per la permanència.
Salvador Miralles, secretari tèc-
nic, agafa l’equip fins el final de
la temporada.

Relleu tècnic al Deltebre
La junta directiva creu que es necessita un revulsiu. Destitució de Capera. Miralles, nou entrenador

EL PINELL VA EMPATAR AL 95 (2-2)

La Rapitenca porta vuit jornades imbatud i
matemàticament ja està salvat. Dues tempo-
rades meravelloses, amb l’ascens i ara con-
solidada a Tercera divisió. Més no es pot
demanar. L’Ascó, líder, a la primera volta
només va perdre dos partits, i l’Amposta en
va perdre quatre. En l’equador de la segona
volta han baixat pistonada aquests dos
equips. L’Ascó, que va guanyar diumenge el
derbi, ja ha perdut dos partits i és, de la sego-
na volta, el tercer classificat, superat pel Viladecans i el
Santfeliuenc. L’Amposta ja ha perdut més confrontacions en la
segona ronda, fins a cinc. Tots dos equips s’han adormit.
SEGONA CATALANA. QUINS SÓN ELS MILLORS EQUIPS
DE LA SEGONA VOLTA?. A la primera volta, va acabar líder el
Jesús i Maria amb 36 punts. 33 en tenia la Cava. Però a la sego-
na volta els de l’Aube són el pitjor equip dels quatre que estan a
la part més alta. Es sisè en la segona ronda del campionat, fins
ara. En la segona volta, el líder és la Cava amb 22 punts, Alcanar
19, Vilaseca, Catllar i Gandesa 17, Jesus i Maria i Tortosa 16; R.
Bítem i Catalònia 14; l’Ampolla, Calafell i Roquetenc, 13; Cambrils
i Roda, 12; Salou, 7; SP i SP, Camp Clar i Cunit, 4. Queda demos-
trat que a la segona volta es veuen als equips que poden aguan-
tar l’estirada. El Jesús i Maria va passar per la crisi que tot equip
passa. L’Alcanar una gran segona volta encara que diumenge no
va merèixer la victòria i que també ja ha tingut dues ensopega-
des seguides. La Cava, fins ara, i tot i l’empat de diumenge, con-
firma que potser el campió. La seua temporada està sent fabulo-
sa tot i que en alguna ocasió se li apareixen les verges (no va ser
el cas del diumenge a Salou). 
Si mirem els darrers sis classificats de la segona volta, no hi ha
cap ebrenc. Com diriem a Mèxic “i ara prenem un tequila per
celebrar-ho”. El diumenge el R. Bítem pot fer un cop de mà als
tres ebrencs capdavanters, si guanyar al Catllar. Pot aconseguir-
ho i estic segur que, en la seua còmoda situació, estarà molt
més posat i motivat que en els darrers partit. Ho estarà per l’en-
titat del rival. 
TERCERA CATALANA. ANÀLISI DE LA SEGONA VOLTA.
A la primera volta, Perelló, Flix i Olímpic eren els tres primers,
separats per dos punts. Però aquesta segona ha estat una mun-
tanya rusa. El Flix ha baixat a l’onzena plaça i el líder Perelló al
quart lloc. Solament l’Olímpic manté la regularetat en el podi dels
tres primers. Per tant, pot ser el campió o el sub-campió? La
segona volta té dos líders inesperats: Santa Bàrbara i Ulldecona,
amb 23 punts. Cap dels dos ha perdut cap partit en la segona
volta. Els segueixen l’Olímpic, Perelló, la Sénia, Móra Nova 17,
San Jaume , Atlas 14, l’Ametllla 13, Camarles 12, Flix 11, Pinell,
Vilallba 10, Horta 8, Aldeana 7, Deltebre 6, Tivenys 2, Campredo
1. Tanquen la classificació dos equips que no han guanyat enca-
ra en la segona ronda. I una Aldeana que s’està complicant.
Potser necessita teràpia o començar de nou amb una tempora-
da de penitència a la Quarta catalana com li està succeint al
Corbera. No obstant, també dic una cosa. Si jo fora el president
de la Federació, trauria un decret llei perquè l’Aldeana no baixés;
aquesta població mereix tot el suport per tot el que ha  viscut i
els problemes que han afectat al municipi en l’aspecte laboral i
econòmic. 
Destacar el gran treball dels tècnics: Sansano, a l’Ulldecona,
equip que no perd des del novembre (al camp de l’Atlas) i Joan
Subirats, a Santa Bàrbara, un entrenador jove, amb 30 anys,
amb talent i molt de futur. Ell tenia dues metes, salvar l’equip i
acabar amb un 70 % de jugadors locals. Ho està aconseguint. El
diumenge vinent, els dos equips invictes es veuen les cares en el
derbi: Santa Bàrbara-Ulldecona. Per a seguir la tradició, ha de ser
un empat, amb permís de l’àrbitre, les aficions i els 22 jugadors.
LES MILLORS DEFENSES SÓN. El Catllar amb 26 gols, és l’e-
quip menys golejat i curiosament, n’hi ha cinc empatats a 28. la
Cava, Jesús i Maria, Alcanar, Tortosa i Vilaseca. 
A la Tercera catalana; Olímpic, 23 gols; Ulldecona, 26; la Sénia,
28; Flix, 32, Perelló, 35, Atlas i Móra Nova 37. 
A Primera catalana, l’Ascó és el tercer equips menys golejat amb
22 gols, solament superat per Viladecans i Santfeliuenc. Sisè lloc
per a l’Amposta amb 31 gols encaixats i el darrer, curiós, per al
Reddis amb 57.
A la Tercera divisió, Olot i Europa amb 0.58 gols encaixats per
partit, 21 el Manlleu i 23 la Rapitenca. O sigui, l’equip de Teixidó
té la quarta millor defensa. Cap equip li ha fet dos gols a la
Devesa i cap li ha fet tres en un partit. Si tingués dos davanters
nats, aquesta Rapitenca ja estaria camí de la Segona B. 
MANS NEGRES. Hi ha gent a la zona de Tarragona que pensa
que aquesta temporada hi ha ‘mans negres’ en segons quins par-
tits. Si volen saber més, solament cal mirar l’ascens del Valls de
fa tres campanyes. Si llavors van influir els àrbitres o no. 
Fa dues jornades, al partit Catllar-Salou, l’àrbitre era de la locali-
tat de l’equip de casa. Diumenge van jugar Roda-Catllar, l’equip
de casa va empatar en el darrer segon. Qui va ser president del
Roda és el representant federatiu a la provincia. Jo no dic que
només sigui una casualitat perquè les casualitats existeixen. El

Les segones voltes

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Salvador Miralles agafa l’equip.

La Sénia s’imposa al camp del Perelló

La Sénia va vèncer al Perelló (1-3), fent un dels millors partits de la tem-
porada, a l’alçada del que pot donar de sí. S’avançaria amb el 0-1, però
Alex Clua va empatar propiciant una fase en què semblava que el líder po-
dia entrar en situació i que podia crear altres opcions. Però la Sénia té pe-
gada i la va mostrar. Va fer l’1-2 i, posteriorment, abans del descans, el
porter Gallego fou expulsat. A la represa, aviat, va venir l’1-3 i el Perelló,
tot i intentar-ho, no va poder. La Sénia, amb els gols de Carlos, Marius i
Joan es va imposar. El líder afronta dos partits més seguits com a local,
diumenge, en fires, amb el Camarles, i després amb el S. Bàrbara. 

ELS DOS LIDERS DE LA SEGONA VOLTA

Gran derbi: Santa Bàrbara-Ulldecona
L’Ulldecona va empatar a casa amb un Camarles emergent que ja s’allun-
ya dels dubtes classificatoris (0-0). No va ser un bon partit dels locals però
va ser mèrit d’un Camarles motivat i que cal dir que va estar prop de guan-
yar per les ocasions, amb una rematada que va anar al pal.

L’Ulldecona fa 15 jornades que no perd i diumenge visita el Santa Bàr-
bara en un derbi il.lusionant per l’estat dels dos equips. 

VA GUANYAR A VILALBA

L’Ametlla referma la progressió
L’Ametlla es va endur tres punts amb doble valor en la seua visita al Vilal-
ba (2-3). Tots dos equips lluiten per evitar la plaça que queda de descens
directe i la possibilitat de que pugui haver-hi alguna compensació. Angel,
de falta, va fer el 0-1 però Yelti va empatar abans del descans. A la repre-
sa, a pilota aturada, Hèctor va decidir amb dos gols. Abdul va fer el 2-3
per a un Vilalba que va tenir altres opcions, que segueix minvat per les
baixes i que va acabar molest per l’arbitrtage: “fou nefast”. 

A l’Horta se li escapen dos punts
L’Horta va veure com el Tivenys li empatava en temps afegit (94’) i, d’a-
questa forma, només va sumar un punt en una confrontació en la que ja
acaronava els tres, importantíssims en la lluita per aclarir la seua situa-
ció a la zona compromesa. El partit va estar marcat pel vent i l’Horta, al
primer temps el tenia a favor, gaudint de diverses aproximacions amb
possibilitats. A la represa, amb el vent en contra, fou quan Badia va fer
el 0-1 amb un remat ben executat. El Tivenys, amb el porter suplent de
davanter per les baixes, va tenir orgull i a darrera hora, arran d’una fal-
ta, amb certa passivitat defensiva visitant, va empatar (Pau).   

gol de l’empat va ser complicat i és que sembla que estaven els 22 jugadors, amb els dos porters, dins de l’àrea.
UE DELTEBRE, LA SORT NO ACOMPANYA. El Deltebre té un gran president, una gran persona, Don Carlos. Ell i la seua junta van pendre la
decisió de cessar al tècnic Capera. Ells manen i la seua decisió és molt respectable. A més, els honra que el tècnic va presentar en dos cops
la dimissió i no fou acceptada (Pinell 6-1 i Olimpic 1-3). En aquesta temporada, a la Tercera catalana, només hi havia una destitució, la de Lizaso
a Flix. I el resultat ja s’ha pogut comprovar amb les jornades. Va passar al Perelló fa dos anys, quan Capera fou destituït i l’equip era cinquè. Va
acabar el novè. Els problemes del Deltebre han estat tres: Capera fa un futbol que per aquesta categoria en ocasions no és pràctic. Li agrada
el futbol de qualitat. El segon, al Deltebre no li han xiulat cap penal. O sigui, rècord Guinnes. I tercer, diumenge guanyaven 2-1 i el Pinell va empa-
tar al 99. Increible. Sort Capera. Sort Deltebre.
EL REI DEL FUTBOL D’AQUESTES COMARQUES ES.... Quina és la plana que cobreix tot el futbol d’aquestes terres, des d’amateur, futbol
base, veterans, benjamins, prebenjamins....?  Doncs és ICOMPETICION. Qui no la conegui ja pot entrar i se sorpendrà no només pels resultats,
que es poden rebre al moment, les classificacions, si no que perquè des d’allí poden veure tot el futbol nacional, internacional i també la base
de dades de tots els jugadors d’Espanya, fins del Barça als d’aquestes Terres.
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Arnes (17 h)
Roquetenc-Tivissa (16.30 h)
Jesús i Maria-Deltebre (16 h)

Diumenge 
Batea-la Galera (17 h)
Godall-Corbera (17 h)
Muntells-Xerta (12 h)

R. Bítem-Benissanet (16.30 h)
Bot-Ginestar (17 h)
Alcanar, descansa

RESULTATS

26a jornada Quarta catalana

Benissanet-Bot 1-3

Deltebre-Catalònia 2-2

la Galera-Godall 0-0

Xerta-Roquetenc 2-3

Ginestar-Jesús i Maria 4-1

Arnes-Batea 0-0

Corbera-Alcanar 4-1

Tivissa-R. Bítem 0-0

Descansava, els Muntells

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 25 115 24 66

2.  Batea 25 63 33 58

3. Alcanar 25 61 21 57

4. R. Bítem 24 69 20 49

5. Bot 24 57 49 39

6. Godall 25 66 49 38

7. Catalònia 25 45 51 37

8. Arnes 24 35 34 34

9. Tivissa 24 49 53 33

10. Benissanet 24 45 41 32

11. Ginestar 24 47 49 32

12. la Galera 25 34 66 30

13. Roquetenc 23 41 58 26

14. Xerta 25 38 59 20

15. Jesús i Maria 24 32 59 16

16. Muntells 24 33 73 14

17. Deltebre 24 16 107 7

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte 

la Cava-Ulldecona (18 h)

Gandesa-Amposta (18 h)

S. Bàrbara-Masdenverge (16 h)

Diumenge

Ginestar-Arnes (12 h)

Olimpic-Alcanar (12 h)

Descansen, Tortosa Ebre i Aldeana

RESULTATS

24a jornada Femení

Aldeana-Olimpic 1-0

Tortosa Ebre-Jesús i Maria 4-2

R. Bítem-Ginestar 5-2

Arnes-la Cava 1-2

Amposta-S. Bàrbara 4-0

Ulldecona-Gandesa 6-0

Descansaven Masdenverge i Alcanar

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. La Cava 20 118 17 58

2. Ulldecona 20 127 17 53

3. Amposta 20 108 25 52

4. Arnes 21 91 27 43

5. S. Bàrbara 22 60 45 38

6. Tortosa Ebre 21 58 73 33

7. Jesús i Maria 20 40 49 28

8. R. Bítem 21 41 54 28

9. Aldeana 21 41 89 23

10. Alcanar 21 25 72 18

11. Olimpic 22 40 111 15

12. Gandesa 21 17 67 11

13. Masdenverge 20 33 90 10

14. Ginestar 20 26 89 6

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Divendre 

Pinell-Móra Nova (20.30 h)
Dissabte 

Campredó-Tivenys (17 h)
Horta-Vilalba (17 h)

Diumenge
Atlas-Flix (17 h)

S. Bàrbara-Ulldecona (17 h)
Perelló-Camarles (17 h)

Sant Jaume-la Sénia (16.30 h)
Aldeana-Olimpic (16.30 h)

l’Ametlla-Deltebre (16.30 h)

RESULTATS

26 jornada, Tercera catalana  

Móra Nova- Atlas 1-1

Tivenys-Horta 1-1

Flix-S. Bàrbara 1-2

Ulldecona-Camarles 0-0

Sant Jaume-Aldeana 4-2

Perelló-la Sénia 1-3

Vilalba-l’Ametlla 2-3

Olimpic-Campredó 5-0

Deltebre-Pinell 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 26 61 35 55

2. Olimpic 26 58 23 53

3. Ulldecona 26 40 26 50

4. la Sénia 26 49 28 47

5. Flix 26 56 32 45

6. S. Bàrbara 26 52 44 42

7. Móra Nova 26 38 37 40

8. Camarles 26 38 38 39

9. Pinell 26 55 40 36

10. Atlas 26 38 37 33

11. l’Ametlla 26 32 39 33

12. Sant Jaume 26 45 45 32

13. Deltebre 26 35 44 31

14. Horta 26 39 50 31

15. Vilalba 26 39 58 30

16. Aldeana 26 33 43 27

17. Tivenys 26 35 71 15

18. Campredó 26 23 77 13

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Cunit-Alcanar (17 h)
Diumenge 

l’Ampolla-Salou (17 h)
la Cava-Roda Berà (17 h)

Catllar-R. Bítem (12 h)
SP i SP-Catalònia (11.30 h)
Vilaseca-Roquetenc (16 h)
Cambrils-Camp Clar (12 h)
Gandesa-Tortosa (17 h)

Jesús i Maria-Calafell (17 h)

RESULTATS

26 jornada, Segona catalana

Roquetenc-Cunit 2-1

Catalònia-Vilaseca 1-1

Camp Clar-Gandesa 0-1

Calafell-l’Ampolla 1-0

Roda Berà-Catllar 1-1

Salou-la Cava 1-1

R. Bítem-SP i SP 2-1

Alcanar-Cambrils 2-1

Tortosa-Jesús i Maria0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 26 52 28 55

2. Jesús i Maria 26 60 28 52

3. Alcanar 26 61 28 50

4. Catllar 26 35 26 48

5. Vilaseca 26 44 28 44

6. Gandesa 26 43 39 44

7. Tortosa 26 44 28 43

8. R. Bítem 26 41 30 41

9. Cambrils 26 43 33 36

10. l’Ampolla 26 34 34 34

11. Roquetenc 26 38 40 33

12. Roda Berà 26 29 34 33

13. Catalònia 26 42 54 31

14. Camp Clar 26 26 48 26

15. Calafell 26 25 47 25

16. Salou 26 26 46 24

17. SP i SP 26 23 58 20

18. Cunit 26 24 61 13

Segona catalana

El Santa Bàrbara va guanyar diumenge passat al camp del Flix.
PAU FOLQUÉ/D. COMUN. JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

El Santa Bàrbara rebrà
diumenge l’Ulldecona, un
derbi entre els dos equips

en ratxa de la segona
volta de la lliga.

Liders
PRÒXIMA JORNADA

Vic-Balaguer
Olot-Palamós

Pobla Mafumet-Castelldefels
Europa-Manlleu

Rapitenca-Santboià (diu 12 h)
Vilassar-Vilafranca

Rubí-Figueres
Júpiter-Cornellà
Gramanet-Gavà

Muntanyesa-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 31 20 6 5 51 18 66
2. Cornellà 31 19 7 5 58 30 64
3. Europa 31 18 10 3 42 18 64
4. Manlleu 31 13 12 6 37 21 51
5. Terrassa 31 12 11 8 40 27 47
6. Figueres 31 13 8 10 39 37 47
7. Pobla Mafumet 31 12 10 9 42 37 46
8. Rapitenca 31 10 15 6 32 23 45
9. Rubí 31 10 12 9 40 34 42
10. Gavà 31 11 7 13 31 32 40
11. Santboià 31 9 12 10 35 36 39
12. Gramanet 31 6 18 7 25 26 36
13. Castelldefels 31 8 11 12 22 36 35
14. Vilafranca 31 9 7 15 28 44 34
15. Muntanyesa 31 7 12 12 29 47 33
16. Vilassar 31 8 8 15 31 42 32
17. Palamós 31 6 11 14 31 49 29
18. Júpiter 31 6 8 17 30 49 26
19. Vic 31 5 11 15 26 43 26
20. Balaguer 31 4 12 15 29 49 24 

Tercera divisió RESULTATS
31a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Vista Alegre-Morell

Tecnofutbol-Tàrrega

Torredembarra-Vilanova

Igualada-Torreforta

Martinenc-Reddis

Andorra-Amposta (diss 16 h)

Ascó-Valls (diu 12 h)

Santfeliuenc-Sants

Viladecans-Cervera

RESULTATS

26 jornada, Primera catalana

Morell-Tecnofutbol 2-0

Reddis-Andorra 2-2

Torreforta-Martinenc 1-1

Sants-Viladecans 1-2

Valls-Santfeliuenc 2-0

Cervera-Vista Alegre 2-3

Tàrrega-Torredembarra 2-1

Vilanova-Igualada 2-0

Amposta-Ascó 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 26 64 22 60

2. Viladecans 26 49 21 56

3. Santfeliuenc 26 43 20 56

4. Martinenc 26 49 24 48

5. Igualada 25 46 27 44

6. Amposta 26 38 31 39

7. Vista Alegre 26 42 41 39

8. Tàrrega 26 33 39 34

9. Vilanova 26 36 35 33

10. Andorra 24 31 36 31

11. Reddis 26 29 57 30

12. Sants 26 38 51 28

13. Torreforta 25 29 41 27

14. Torredembarra 26 35 40 26

15. Valls 26 25 39 26

16. Cervera 26 30 46 26

17. Morell 26 20 43 25

18. Tecnofutbol 26 23 47 23
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QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

El diumenge es va disputar la final del Gold Serramar que va acabar amb la victòria de
la parella de Vinaròs formada per Argi Seva i César Gil. Es van imposar a Ruben Cuello
i Xavi Reverté. Pel que respecta a les seleccions, les noies van perdre contra
l’Aiguesverds per 1-2. La masculina va descansar. 
Cal recordar que del 6 al 12 de maig, la selecció debutarà al Campionat d'Espanya de
Terceres a global Pàdel de Vila-seca.
I a partir de dilluns, el Pàdel Tour ebrenc té una nova cita amb un Platinium al Centre
Esportiu Johny Montañés de la Ràpita, fins el diumenge 21 d’abril.
L’activitat no s’atura i cada dimarts també l’expliquem amb Joan Bel al Canal Terres de
l’Ebre al programa del Pàdel Ebrenc, amb informació, actualitat, convidats, les pregun-
tes del Facebook i la intervenció del grup social, fidel seguidor del programa. 

Pàdel. Gold Serramar

Twirling. Final Territorial Catalunya Sud
El cap de setmana passat, a Ulldecona, es va celebrar la Final Territorial Catalunya Sud. Entre
altres classificacions, en categoria juvenil femení, les primers van ser (2a divisió): Eva Querol
(Alcalaten), Ariadna Cid (Tortosa), Noemi Pell (Alcanar), Brigitte Franch (Deltebre) i Judith
Colom (S. Bàrbara). Junior femení: Diana Herrera (Tortosa), Laia Bertomeu (Deltebre) i Zaira
Porres (Amposta). Sènior femení: Alba Cabrera (Amposta). 
Primera divisió. Juvenil Femení: Cinta Escoda (Tortosa). Júniro femení: Laia Diaz (Ulldecona) i
Aida Mestre (Tortosa).  Junior masculí: Marc Hierro (Deltebre) i Joan Callau (Deltebre). Sènioor
femení: Erika Mayor (Ulldecona), Lorena Cases (Tortosa) i Nerea Fabra (Tortosa). Sènior mas-
culí: Sergi Catalan (Ulldecona).

El Corbera, líder, va golejar el filial
de l’Alcanar, equip que es presen-
tava al partit com a segon classi-
ficat (4-1). D’aquesta forma, els
de Roca apuntalen el liderat i es
distancien de tal manera que ja
acaronen de forma matemàtica
l’ascens de categoria. El Batea,
per la seua part, va empatar en
el derbi a Arnes, en un partit tra-
vat i en el que els locals, moti-
vats, van saber contrarestar els
intents del conjunt de Joan
Vallès. L’empat deixa el Batea en
la segona plaça i li permet man-
tenir avantatge respecte el quart
classificat, el Remolins-Bítem,
equip que va merèixer més a
Tivissa on va acabar empatant i
deixant escapar una bona opor-
tunitat per reduir punts i entrar
encara en la lluita per l’ascens,
tenint en compte que disposa
d’un partit menys. Va ser un par-
tit obert, no exempt de jugades
polèmiques. 

El Corbera,
prop del títol L’Handbol Amposta es va

proclamar campió de
Catalunya juvenil femení en
guanyar a la final del Top-4,
en un partit espectacular i
molt emocionant, al KH-7
BM Granollers, que defensa-
va el títol que va aconseguir
l’any passat, per un ajustat
28-27. El conjunt ampostí
s’havia classificat després
de guanyar per 38-17 a l’E.
Castelldefels, mentre el
Granollers va patir més per
desfer-se de La Roca, per
34-31. El partit, disputat al
pavelló ampostí amb un

gran ambient, va estar igua-
lat fins la seua darrera fase,
quan el conjunt local va aga-
far una renda de tres gols.
Però, tot i tenir situacions
per a poder fer-ho, no va
sentenciar. La darrera fase
fou gairebé dramàtica, però
va acabar amb mínima i
emocionat victòria amposti-
na. Els dos equips, en haver
arribat a la final, ja tenien el
passaport per accedir a la
primera fase del campionat
d’Espanya. La Roca que es
va imposar per 35-30 al
Castelldefels, fou tercera.

Tot plegat, un altre pas
endavant i ferm de l’handbol
ampostí que manté una
bona escola i que té futur.
La feina segueix donant
resultats. Una satisfacció
per tot el club, i per la ciutat
en general, i molta emoció
per un nou èxit assolit. 
D’altra banda, el sènior
femení no es va poder aco-
miadar amb un triomf i va
perdre, amb una calamitosa
actuació arbitral, contra el
Castelló. L’objectiu ja estava
cobert abans del partit (20-
35).

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

L’Handbol Amposta, campió de Catalunya juvenil femení

El passat dia 6 d'Abril es va
celebrar el campionat
d'Espanya sub21 de judo a la
localitat madrilenya de
Villaviciosa  d'Odon. 
La selecció Catalana va acon-
seguir 10 medalles, dues d’e-
lles obtingudes pels represen-
tants del nucli de tecnificacio
Priorat-Tortosa  que una vega-
da mes  pugen al pòdi dels
campionats nacionals.
Resultats
Or
Carla Montañez -44k
Plata
Daine Cordero -48k
Participació:
Marc Castella -60k
A destacar que per les dos
judokes és la seva tercera

medalla a uns campionats
d'Espanya.
Només quedar felicitar a tots
el judokes i esperar el dia 13
d'abril quan el grup cadet  par-
ticiparà amb la selecció

Espanya  a l'Europa Cup de
Coimbra, i el grup senior al
campionat de Catalunya que
de ben segur que portarà
nous pòdis.

Alfara de Carles va acollir la
quarta edició de la ‘Cursa i
Marxa de Panxampla ', en la
que van pendre-hi part prop
de 300 participants. La part
més llarga fou la setene
prova del circuit ebrenc de
curse de muntanya. Va
estar dominada per Oscar
Casal (independent)
(2.21.02), seguit de
Houssain Abaghad (UEC
Tortosa) (2.24.37); Ramon
Curto (Trail CER La Sénia)

(2.32.39); Juanma Oviedo
(Desakato Tim) (2.34.39) i
Bernat Gil (Verticrunners)
(2.35.25). 
D’altra banda, en categoria
absoluta femenina, es va
imposar Ragna Debats (CE
Xerta) (2.43.21); per davant
de Judit Lamas (Team
Flowers) (3.08.18); Ana
Belén Balagué (UEC
Tortosa) (3.16.41); Sandra
Burgues (Trail Roquetes)
(3.18.48) i Núria Castellnou

(Club Esportiu La Cala)
(3.46.02). 
A més, es va celebrar una
marxa i els tres primers van
ser: Francesc Barrena (CA
Ascó) (1.11.01); Édgar
Domini (ATE Coll de l'Alba)
(1.14.01) i Aleix Rodríguez
(independiente) (1.15.00).
Destacar l’organització amb
tot l’entramat que va supo-
sar, amb la implicació de la
localitat que va tornar a
viure una gran festa. 

IV CURSA DE PANXAMPLA, A ALFARA DE CARLES

Oscar Casal s’imposa 

Aquesta setmana el sènior
masculí aconseguia una impor-
tant victòria davant el segon
classificat de la lliga, l'H
Cardedeu "B", que li permet
gairebé assegurar matemàti-
cament la classificació per a la
fase d'ascens a 2a Catalana.
Els tortosins van sortir molt
motivats des del primer minut
sabent la importància dels dos
punts en joc. Això es va mos-
trar ràpidament en el marca-
dor, el qual als pocs minuts de
joc ja reflectia un avantatge de
2-3 gols per als locals. Una
renda que van saber adminis-
trar molt bé fins al descans,
quan s'arribava amb el 16-13.
A la represa els ebrencs van

anar a millor, centrats en tot
moment, aconseguien agafar
avantatges de fins a 8 gols. Tot
i això, els cardedeuencs no es
van rendir i amb una defensa
més rígida aconseguien reta-
llar les distàncies fins situar-se
a 2 gols per sota. Els de la
capital del Baix Ebre, no es van
posar nerviosos i van saber
reaccionar a temps.
Ràpidament, tornaven a agafar
una renda de 4-6 gols arribant
al resultat final de 30-24. A
falta de dues jornades, el
Tortosa, amb un partit menys
que es disputarà dimecres
vinent a les 21 al pavelló de
Ferreries davant l'H Claret, es
situa a la 6a. posició. A hores

d'ara amb un punt s'assegura-
ria matemàticament la classifi-
cació per a les fases. No obs-
tant, els homes dirigits per
Miquel Pegueroles lluitaran per
la 4a plaça, la qual donaria un
petit avantatge per a enfrontar
la fase final per ascendir.
Aquesta setmana viatjarà al
camp del Vilanova. D'altra
banda, els juvenils es des-
plaçaven a Gavà. Al descans,
8-12. Al final, 19-30. En gene-
ral mal partit dels ebrencs que
es situen a dos punts del líder,
l'H Poblenou, ambdós equips
amb un partit menys. Aquesta
setmana els tortosins reben el
diumenge a les 13 h al pavelló
del Temple, al St. Miquel.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

Pas de gegant

JUDO. DUES MEDALLES PER AL NUCLI TECNIFICACIÓ PRIORAT-TORTOSA

Campionat d’Espanya sub-21

Després de la gran victòria
d'aquest diumenge contra el
segon classificat de la catego-
ria, màxim rival, aconseguint a
més capgirar el bàsquet ave-
rage a l'últim instant, el Club
Bàsquet Cantaires es col.loca
en una posició de privilegi per
poder aconseguir el desitjat
ascens. El partit va començar
amb un lleuger domini visitant.
Al final d'aquest primer quart
el marcador reflectia un igua-
lat 14-16. L'inici del segon
quart va continuar si fa o no fa

pel mateix camí fins que un
canvi defensiu va produir un
curtcircuit en l'atac visitant.
Així, es va passardel 25-28 del
minut 15 al 36-31 del des-
cans. A més d'agafar avantat-
ge, el Cantaires contralàva el
joc. El tercer quart fou encara
millor. Es va acabar amb el
clar 60-49. L'últim quart va
ser el més emocionant.
Després de superar un últim
intent lleidetà per ficar-se a
dins del partit (66-62, minut
35), es va arribar als últims 2

minuts amb un avantatge de
6-8 punts, suficients per guan-
yar. Però aquí va començar un
altre partit, de només 2
minuts, en el que hi havia en
joc el bàsquet average.
Veritable partida d'escacs
amb 5 temps morts en l'últim
minut. Una darrera acció a l'úl-
tim segon va donar la cistella
per aconseguir els 9 punts de
diferència i així guanyar el par-
tit i l'average (77-68).
Destacar l’esforç i treball del
cos tècnic i dels jugadors. 

CLUB BÀSQUET CANTAIRES

Cada cop més líder

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

Casa Maso-Toscà 16 h (2)

PM 7B F Vidal-Matadero 17.05 h (2)

Moet-SA Casals 18.10 h (1)

Bar Aloha-Bar Munich 17.05 h (4)

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

Xapla Habana-FS Reguers 18.10 h (2)

Vinallop-CFS Roquetes 16 h (4)

G Amics-Rehau 17.05 h (1)

Leis Clas-Nogans 16 h (1)

RESULTATS

4 jornada, 2a Fase Grup A 

SA Casals-Bar Munic 4-5

Matadero-Moet 3-4

Toscà-PM7B F Vidal 5-8

Casa Maso-Bar Aloha 4-6

RESULTATS

4 jornada, 2a Fase Grup B  

Rehau-Nogans 4-4

CFS Roquetes-G Amics 4-4

FS Reguers-Vinallop 4-6

Xapla Habana-Leis Clas 2-3

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Bar Aloha 4 25 10 7
2. SA Casals 4 23 12 5
3. Casa Maso 4 16 14 5
4. Moet 4 13 11 5
5. Toscà 4 19 22 4
6. Munich 4 14 17 4
7. PM 7B F. Vidal 4 16 28 2
8. Matadero 4 11 23 0

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Leis Clas 4 21 9 8
2. Vinallop 4 27 15 6
3. FS Reguers 4 18 11 6
4. Nogans 4 16 18 4
5. CFS Roquetes 4 15 17 3
6. Xapla Habana 4 15 23 3
7. G Amics 4 10 19 1
8. Rehau 4 9 19 1
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
CV ROQUETES, ÚNIC CLUB DE VOLEI A LES TERRES DE L’EBRE

El Club Volei Roquetes és el
referent d'aquest esport a les
Terres de l'Ebre. Representa
tota la tradició d'aquest
esport al nostre territori i fins
i tot a la demarcació. Es un
esport a arrelat a la localitat
del Baix Ebre, amb uns plan-
ters en potència que demos-
tren la passió que existeix per
aquesta modalitat esportiva i
que comporta que aquesta
entitat sigui, a més, un gran
ambaixador del municipi
arreu de Catalunya, tenint en
compte els desplaçements
que els equips efectuen
durant els caps de setmana.
Sacrifici, lluita i molt d'esforç
per un club que cal valorar-lo
per tot el que engloba. Ho
comentem amb Benjamin
Cuevas, president de l'entitat.
MÉS EBRE: D'on s'origina la
tradició del volei a Roquetes?  
BENJAMIN CUEVAS:
Aquesta tradició va començar
mitjançant l'activitat extraes-
colar impulsada pel Col·legi
Públic Mestre Marcel·lí
Domingo. Per tal de donar
continuïtat al treball fet per
l'escola i fomentar la pràctica

d'aquest esport més enllà de
l'àmbit escolar, un grup de
pares/mares i amb la implica-
ció de Cinta Ejarque i Toni
Lara, van decidir formar un
club. Aquest es va constituir
el dia 23 de setembre de
1993 i es va nomenar Club
Voleibol Roquetes, essent el
president del mateix  Joaquim
Domato Bua. L'any 1998,
Joaquim Domato Bua va pre-
sentar la la seva dimissió i lla-
vors vaig ser escollit presi-
dent en l'assemblea celebra-
da el dia 20 d'octubre del
1998.
ME: Quants equips té l'enti-
tat?
BC: Actualment, en té 6. Un
infantil masculí federat, un
cadet femení escolar, un
cadet masculí federat, un
juvenil masculí federat, i
sènior femení i masculí partici-
pant en els campionats de
Catalunya en Quarta Catalana
i en Segona, respectivament.
ME: Com es financia l'entitat
tenint en compte els des-
plaçaments que hi ha cada
cap de setmana?
BC: El club rep diferents aju-

des. Principalment, hi ha un
conveni amb l'Ajuntament,
però també rebem alguna
ajuda del Consell Comarcal
del Baix Ebre i aquests últims
anys també hem rebut ajuda
del pla “Tu ajudes” de Caixa
Tarragona; patrocinadors,
loteria de Nadal i quotes de
socis. A més, els jugadors, a
part de pagar la quota anual
de soci, fan una aportació
econòmica per poder cobrir
els costos dels desplaça-
ments. Tots aquests ingres-
sos són per cobrir totes les
despeses que comporta la
temporada com són arbitrat-
ges, desplaçaments... 
A més, comentar que en els
desplaçaments, els jugadors
posen el seu vehicle, i el club,
com hem esmentat anterior-
ment, dóna una quantitat que
pot cobrir l'autopista i la gaso-
lina.
ME: Treball d'escola.
Organigrama tècnic. Ja des
de petits s'ensenya el volei.
BC: Des de fa molts anys, al
Col·legi Públic Mestre
Marcel·lí Domingo, principal-
ment, es fa la pràctica de l'ac-

tivitat del volei. Des de fa dos
anys, també hem portat
aquesta extraescolar a altres
escoles del territori. 
El que volem aconseguir amb
aquesta activitat és que els
nens i nenes del territori,
coneguin el voleibol i els entu-
siasmi per tal de que un cop
tinguin l'edat suficient per
poder competir, vinguin al
club tal i com ha passat
aquest any amb l'equip infantil
masculí que està format bàsi-
cament per alumnes trets de
l'escola que participaven en
aquesta activitat extraescolar.
Des del club també volem
facilitar el treball dels profes-
sors d'educació física i poder
facilitar-los tant material com
exercicis didàctics per tal de
que aquest esport es difongui
el màxim possible en totes
les aules. Al Col·legi Marcel·lí
de Roquetes, hem aconse-
guit poder deixar la xarxa
muntada al patí de l'escola
per tal de que els nens a l'ho-
ra de l'esbarjo, puguin també
gaudir d'aquest esport.
ME: Una familia, tot plegat,
amb implicació dels pares?.

BC: Efectivament el Club
Volei Roquetes es una petita i,
a la vegada, gran família.
Tenim molt bon ambient entre
tots els jugadors, tècnics i
equip directiu. Sense la impli-
cació dels pares seria inviable
la continuïtat de la nostra enti-
tat, ja que en etapes de for-
mació son els pares els que
ajuden a fer als desplaça-
ments. També cal dir que
d'una forma totalment desin-

teressada és l'esforç que fa la
junta directiva i els tècnics del
club.
ME: Realment una entitat
per a valorar-la per tot el que
significa per a Roquetes i les
Terres de l'Ebre?
BC: Cal tenir en compte, que
el Club Volei Roquetes, és l'ú-
nic club en totes les Terres
de l'Ebre i que el club més
pròxim és a Salou o
Tarragona.
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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 

• 12 ous

• 1 kg sucre

• 600 gr. Ametlles marcones

• Ralladura d`una llima

• Farina

PREPARACIÓ:

En un bol, es baten les clares dels ous, s`afegeixen els
rovells tot seguit, el sucre i les ametlles.

Després es posa la farina fins que s`espessi la massa.
Anem fen barretes com de pa, i i es posen al forn a 200
graus, fins que estiguin daurades. Ho retirem i deixem
refredar. Tallem les barretes  en llesques fines i es tor-
nen a posar al forn fins que estiguin torrades.

Recepta de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Carquinyols  

GRANJA · FORN· GELATERIA LES CASES - LES CASES D’ALCANAR
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

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

Verges Benet, M.cinta   

Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Albella Beltran, Mª. del Carme 

Av. Santa Bàrbara, 18-20.  (Amposta) 977702613

Franquet Tudó, Elvira              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
En general estarà serè o poc ennuvolat, tot i que de matinada i fins a mig matí hi
haurà intervals de núvols baixos a punts de l'extrem nord del litoral. A més, a par-
tir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i a l'extrem nord-est. En aquests sec-
tors el cel tendirà a quedar entre mig i molt ennuvolat. A partir de mitja tarda arri-
baran núvols alts i prims per l'oest.

Precipitacions
No es descarta algun ruixat feble i aïllat al Pirineu Oriental durant la tarda. Cota
de neu 1.900 metres.

Temperatures
Mínimes entre lleugerament i moderadament més baixes. Se situaran entre els 0
i 5ºC al Pirineu, entre 4 i 9ºC al Prepirineu, depressió Central i prelitoral Nord, entre
6 i 11ºC a la resta del prelitoral i entre 8 i 13ºC al litoral.
Màximes en descens entre lleuger i moderat, si bé serà puntualment acusat al qua-
drant nord-est i al Pirineu. Oscil·laran entre 11 i 16ºC al Pirineu i entre 16 i 21ºC
a la resta, puntualment més altes al terç sud.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent, tret del Prepirineu occidental i punts de l'extrem nord del
litoral on serà regular fins a mig matí.

Vent
S'imposarà el component oest entre fluix i moderat, tret del quadrant nord-est on
quedarà fluix i de direcció variable amb predomini del component est al centre del
dia. A partir del vespre tendirà a quedar fluix i de direcció variable en general.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període  intens  en relació  amb l'amor.
Respecte  a la teva salut, si continues  acumu-
lant  massa greix  a poc a poc  el teu  cos
anirà  empitjorant .

Taure
20/4 al 19/5

Viuràs  dins  de les  teves relacions  una espè-
cie   d'idealisme  sentimental  molt fort . Has
de ser  conscient  de les  coses  que et fan
feliç, i  lluitar  per elles.

Bessons
20/5 al 21/6

En assumptes  d'amor , és probable  que la
persona  que tant   t'interessa tingui  una mica
més  del que  et digui . T'has  d'oblidar dels
menjars  ràpids  sense qualitat. 

Cranc
22/6 al 21/7

Vés  amb compte  amb la teva  vida  sentimen-
tal, la  gelosia  pot acabar  sent un factor
determinant  en les teves relacions  més  ínti-
mes. Tingues  sentit de l'humor.

Lleó
22/7 al 22/8

Tu mateix  et fiques  al teu  propi  laberint  sen-
timental. No els facis  mil voltes  als  detalls
sense importància. Si et controles  i no t'exce-
deixes , tot anirà  perfectament. 

Verge
23/8 al 21/9

Respecte  a l'amor , avui  la teva intuïció et pot
treure  de situacions  compromeses. En
assumptes  de salut  vés  amb compte  amb
el colesterol  i amb  l'excés  de greix. 

Balança
22/9 al 22/10

Dirigeix  les teves  necessitats  afectives  i
posa  de manifest  els teus verdaders   senti-
ments. Avui  és un dia  on es potència  la teva
sensibilitat. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Els teus  pensaments  seran encertats a l'ho-
ra  de resoldre  les petites  desavinences con-
jugals. Per millorar  la teva salut  no et  vindria
malament  una mica  de descans.

Sagitari
21/11 al 21/12

Un altre  tipus  de valors  entra  en la teva
vida . Necessites  descansar  més  i igual-
ment  aprendre a gastar  els teus  recursos
físics  sense tanta pèrdua  d'energia.

Capricorn
21/12 al 19/01

Els teus pensaments  i les teves accions  el
dia  d'avui  les encaminaràs  a millorar  les
teves  relacions  sentimentals . Consumeix
més fruita  i més vitamina C.

Aquari
20/1 al 18/2

Mostraràs  els teus  sentiments  amb total lliber-
tat  i seguretat  en tu mateixa. Algú  a prop de
tu  se sorprendrà. És  important  que optimitzis
alguns  aspectes  quotidians.

Peixos
19/2 al 20/3

Intenta  que l'enteniment s'imposi  en la
teva vida de parella. Per millorar la teva
salut  evita  que el teu centre  personal
es mogui  al vaivé de les teves emocions. 

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

23º 12°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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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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En motiu de la commemo-
ració del 75è. Aniversari
de la Batalla de l'Ebre,
des del COMEBE, oferei-
xen als centres educatius
ebrencs la possibilitat de
conèixer els espais claus
de la batalla, amb l'objec-
tiu “de formar en idees i
creences i transmetre els
valors de la pau, la lliber-
tat i la tolerància. A més,
aportar els elements
necessaris per evitar que
uns fets com els que van
succeir no es tornin a
repetir mai més” - ha

explicat Rosa Peig. En
aquest sentit, la directora
territorial de Governació
ha avançat que l'activitat
“Eduquem en la memò-
ria”, adreçada als estu-
diants de 4t d'ESO i 1r i
2n de Batxillerat, “inclou
la disponibilitat per a cada
centre educatiu d'un bus
d'unes 50 places, amb
què visitaran el Centre
d'Interpretació 115 Dies,
el Poble Vell de Corbera i,
si s'escau, algun espai
més de la Batalla de
l'Ebre”. 
Concretament, els cen-
tres educatius són 18 ins-
tituts i 6 concertats que
poden accedir a aquest
programa. 
Així d'un total de 3000
alumnes, el programa pot
assumir la participació
d'uns 1300 alumnes de 4t
d'ESO i Batxillerat, ja que
“malgrat que l'educació
en la memòria s'ha de fer
a tots els nivells, creiem
oportú arribar als alum-
nes que tant pel seu currí-
culum com per la seva
capacitat crítica pogues-

sin aprofitar més l'activi-
tat. Creiem que és una
oportunitat per als nos-

tres alumnes que cone-
guin bé els fets, la histò-
ria de la Batalla de l'Ebre,
i, sobretot, el nostre terri-
tori, perquè cal tenir els
coneixements suficients
per poder-ho valorar” - ha
concretat Antoni Martí.
Així, els centres educatius
de les Terres de l'Ebre
interessats a aprofitar
aquest programa poden
fer les reserves fins al 15
de maig. 

L'activitat es podrà dur a
terme a partir del 15 de
maig, durant el mes de
juny i es reprendrà des
del setembre al desem-
bre. 
De fet, el COMEBE està
elaborant una programa-
ció per aquest 2013 que,
a més d'aquesta activitat
educativa, també inclourà
d'altres actuacions com
exposicions, activitats a
la Cota 705 a la Serra de

Pàndols o al Memorial de
les Camposines. 
En aquest sentit, “tenim
constància que hi ha
altres entitats que progra-
men actes també comme-
moratius de la Batalla de
l'Ebre i farem una trobada
amb totes elles per tal de
coordinar-nos i no contra-
programar activitats” - ha
ressaltat la directora terri-
torial de Governació.

Educant als més joves 
amb la Memòria Històrica

La directora territorial
de Governació i
Relacions Institucionals,
Rosa Peig, i el director
territorial d'Ensenyament,
Antoni Martí, presenta-
ven aquesta setmana el
programa “Eduquem en
la memòria” del
Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de
l'Ebre (COMEBE). 

Uns 1300 alumnes de 4t d'ESO i Batxillerat podran conèixer els Espais de la Batalla de l'Ebre 

CAL RECORDAR, PER NO REPETIR...

El COMEBE, amb la col·laboració del Departament

d'Ensenyament, ofereix paquets educatius per l'alumnat 

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


