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Ja ha vist la llum la declara-
ció d'impacte ambiental de
la futura autovia A-7 que ha
de travessar les Terres de
l'Ebre des de la Jana fins al
Perelló, però no ha s'ha
modificat el traçat que afec-
ta els nuclis dispersos de
Campredó. La construcció
d'aquesta infraestructura,
que s'arrossega des de fa
anys, és una de les princi-
pals demandes viàries del
territori i permetria disposar
d'una via ràpida per la zona
interior, paral·lela a l'actual
autopista AP-7. Però el
traçat proposat, compta
amb la ferma oposició de
l'Ajuntament de Tortosa i els
veïns de Campredó i la Font
de Quinto, ja que suposa la
seva separació i una limita-
ció en el possible creixe-
ment futur. P3

Més de 10 anys esperant

Al voltant d'un 99% de les denúncies presentades per entitats animalistes contra correbous cele-
brats a les Terres de l'Ebre durant els últims anys han estat arxivades sense la imposició de cap
sanció. Més concretament, únicament "un o dos casos" dels 56 registrats des de 2008 han acabat
amb una multa per als organitzadors. Segons el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, la disminució de les denúncies durant les últimes temporades respon a una millora de les
pràctiques i respecte als animals en els correbous.  

P4

«Seguretat jurídica» als correbous

Terres de l’Ebre. L'Espai Turisme tornarà a
tenir presència a Expoebre 2013. 

P5

Esports. La Rapitenca, després de l’èpica
victòria contra el Santboià, lluitarà per la
quarta plaça diumenge al camp del quart
classificat, el Manlleu. P10

Terres de l’Ebre. Sant Jaume posa en
marxa Horts Socials, una interessant
iniciativa perquè la ciutadania conreï
terrenys en desús. P8Av
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OOPPIINNIIÓÓ

Des de fa anys els municipis de les Terres de
l'Ebre per on passa l'N-340 en reclamen el desdo-
blament per l'elevada intensitat de trànsit així com
per la sinistralitat viària. El setembre de 2007 es
presentava l'estudi d'impacte ambiental de la nova
autovia A-7, quatre anys més tard del primer estu-
di informatiu del Ministeri de Foment. El traçat va
agradar bona part de les demandes del territori
tot i que van quedar serrells com el pas de l'auto-
via per la pedania de Campredó que originava una
resposta social important. L'alcalde pedani, Joan
Sanahuja, considerava que “el traçat previst partia
el poble amb un talús de 10-12 m i limitava el crei-

xement ja ofegat pels polígons Baix Ebre i
Catalunya Sud”. Per tal de demanar a l'Ajuntament
de Tortosa que presentés alolegacions al traçat,
l'Associació Campredó Jove encetava una recolli-
da de firmes i va distribuir cartells amb el lema
“Entre Font de Quinto i Campredó ni parlar-ne”.
L'any finalitza a l'espera que el Ministeri presenti
l'estudi constructiu al llarg de 2008. A comença-
ments del 2013 el tema encara està igual i per lli-
gar. Ara Foment, ha fet un pas endavant amb la
declaració d'impacte ambiental favorable del tram
entre el Perelló, i la població valenciana de la Jana.
10 anys sense aclarir res… s'aclarirà ara?.

Editorial

“Entre Font de Quinto i Campredó, ni parlar-ne” Més enllà de la Festa del
Renaixement

Opinió

Les grans retallades que estem patint els jubi-
lats i pensionistes ens afecten a TOTS.

-De qualsevol ideologia política, sexe o reli-
gió.
-No importa el lloc de naixement ni de
residència.
-Ni l'ofici que hem tingut, ni la categoria labo-
ral.
Ens estan robant els nostres drets a TOTS.
Per tant, TOTS ens hem d'implicar.
Per això, hem constituït la PLATAFORMA
UNITÀRIA DE LA GENT GRAN DE CATALUN-
YA, que es va presentar oficialment el passat
25 de febrer a les cotxeres de Sans de
Barcelona, i manifestem el nostre rebuig a
totes les retallades socials i econòmiques
que afecten bàsicament a les classes mitja-
nes, als joves, a les dones, als treballadors i
a la Gent Gran que hem vist reduït de forma molt
important el valor adquisitiu de les nostres pen-
sions, en el moment que aquestes pensions -en
molts casos- serveixen pel principal sosteniment
de famílies senceres. Tot plegat provoca un des-
mantellament del país, bàsicament en els ser-
veis públics i el sistema productiu.
Algunes consideracions que hem de tenir en
compte les persones grans :
-Les retallades socials de tot tipus endegades
pels Governs d'Espanya i de Catalunya estan en
oposició a les resolucions dels Congressos i
Convencions de la Gent Gran.
-S'estan adoptant mesures que no figuraven en
els programes electorals dels partits governants
a Espanya i Catalunya. Per tant, considerem que
no tenen legitimitat democràtica.
-Les mesures que estan aplicant els governs
català i espanyol no son la solució i ens conduei-
xen a més atur, més recessió econòmica i més
pobresa.
-Estem acceptant una “prostitució” del llenguat-
ge. Veiem als dirigents polítics d'Espanya i de
Catalunya canviar “ retalls” per “ajustos” i “roba-
tori” per “redistribució” sense que la majoria tin-
gui consciència i reaccioni adequadament.
Des de la Plataforma Unitària de la Gent Gran de
Catalunya donem suport als moviments ciuta-
dans i organitzacions de tot tipus que rebutgen
les retallades socials i econòmiques impulsades
des de les administracions públiques ( estatal,
autonòmica i local). Tenim el clar convenciment
que altres alternatives són possibles, per això
animem a totes les organitzacions de Gent Gran
a manifestar - en tots els àmbits de la vida públi-
ca- el rebuig i repulsa a tanta sense raó i defen-
sar els plantejaments reivindicatius contemplats
en les resolucions dels Congressos i

Convencions de la Gent Gran.
És amb la voluntat de coordinar actuacions en
defensa dels drets de la Gent Gran de Catalunya
que ha nascut aquesta Plataforma.
Cal tenir en compte que a Catalunya el nombre
de jubilats i pensionistes és de 1.600.000 per-
sones, i en tot Espanya arriba a la xifra de
8.800.000 de ciutadans i ciutadanes.
Els problemes de la baixa quantia de les pen-
sions, les llistes d'espera i la no cobertura d'al-
gunes prestacions a la sanitat pública -pròtesis
dentals, ulleres, audiòfons,...- , el copagament i
repagament dels medicaments, l'euro per recep-
ta - ara aturat de moment-,  l'insuficient desenvo-
lupament dels serveis socials, l'endarreriment i
les retallades en l'aplicació del Sistema per
l'Autonomia i Atenció a la Dependència, la manca
d'infraestructures socials, la no adaptació de la
gran majoria dels habitatges a les necessitats
de la Gent Gran, els problemes derivats de la
mobilitat, el dèficit en el transport públic - espe-
cialment en l'àmbit rural- , l'urbanisme, etc.  I
quan al nostre país, -fruit de la permanent pres-
sió de la ciutadania i les seves organitzacions
plurals- estàvem fent passos endavant en el
desenvolupament de l'Estat del Benestar, apa-
reix la crisi econòmica, la més gran que hem
conegut. El seu origen està en l'especulació i el
descontrol del sistema financer, per la qual cosa
és necessari dir que el que estem patint no és
una crisi, és una GRAN ESTAFA POLÍTICO-FINAN-
CERA. I per això TOTHOM, joves, adults, gent
gran, -homes i dones- ens hem d'implicar.
Hem de dir PROU !!! a polítiques injustes, PROU !!!
a la corrupció, PROU !!! a les retallades dels nos-
tres drets.

Àngel Tafalla Grau
Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya

La Gent Gran també parla...si la deixen

Opinió

El prestigi assolit per la
Festa del Renaixement de
Tortosa en 17 anys d'histò-
ria, ens obliga a mirar més
enllà i valorades diferents
vessants de la mateixa plan-
tejar nous reptes i oportuni-
tats per a la nostra ciutat.
És evident que la Festa del
Renaixement, en el marc
dels quatre dies habituals al
mes de juliol, està consolida-
da, i en uns graus de reco-
neixement i prestigi extern
més que extraordinaris.
Aquesta gesta ha estat pos-
sible gràcies a la implicació
de la majoria de sectors de
la societat tortosina i a la
vegada per la tenacitat i
constància dels diferents
equips humans que en cada
moment han estirat del
carro, sempre amb el suport
econòmic de l'Ajuntament
de Tortosa.
Ara iniciem una nova etapa,
amb l'aval de l'estudi tècnic
econòmic realitzat per la
URV, i atenent a part de les
seves conclusions com una
oportunitat de negoci sense
renunciar al model i l'essèn-
cia de la mateixa festa, tot
apostant per oferir activitats
de reclam en altres èpoques
de l'any.
Ja en motiu de la Cavalcada
de Reis vàrem apostar per
llançar un missatge princi-
palment als visitants de fora
la ciutat, ara encetem la
campanya dels "Dissabtes
del Renaixement" gràcies a
l'oportunitat que ens ofereix
el Pla de Foment Turístic.
Sense cap mena de dubte

aquesta nova acció ha de
ser un punt de partida i un fil
conductor de reforç en l'e-
fecte reclam d'atracció de
nous visitants a la ciutat,
complementant l'extens l'eix
comercial que ofereix, i l'o-
ferta del sector de la restau-
ració i l'oci urbà.
L'acció és valenta i caldrà
entendre-la tothom com el
que és i no caure en cap
moment en la confusió que
l'objectiu és portar més gent
a la festa del renaixement al
més de juliol. Aquesta bata-
lla va per un altre costat,
sent la mateixa programació
el principal atractiu per
sumar cada cop més gent
que vol veure la varietat
d'espectacles i actius que
ens ofereix el certamen més
internacional del nostre terri-
tori.

Domingo Tomàs i Audí
Tinent d'alcalde i Regidor
de Festes de l'Ajuntament

de Tortosa
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El Ministeri de Medi
Ambient ha donat la seva
aprovació a l’últim traçat
plantejat per Foment, que
entra per les Terres de
l'Ebre per la plana interior
del Montsià i passa entre
Campredó i la Font de
Quinto abans de creuar el
riu Ebre. Aquest traçat
compta amb la ferma opo-
sició de l'Ajuntament de
Tortosa i els veïns de
Campredó i la de Font de
Quinto, ja que suposa la
seva separació i una limita-
ció en el possible creixe-
ment futur. Aquesta matei-
xa setmana, el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha
reclamat al govern espan-
yol que negociï amb els
representants locals el
traçat definitiu de l'autovia
A-7 al seu pas pel territori i
aporti de forma efectiva els

recursos econòmics neces-
saris per construir-la. 
Ara bé, si la declaració
d'impacte ha trigat prop de
deu anys a completar la
tramitació inicial del projec-
te, Pallarès admet que fins
d'aquí a "set o vuit anys" no
hi ha expectives que l'obra
comenci a ser una realitat,
“després dels anys que fa
que esperem aquesta infra-
estructura al territori, ara
bé caldria que a més tin-

gués una aportació pressu-
postària perquè puguem
veure la seva concreció
final”.
Aquest tema ve de llarg, al
2009 els veïns de
Campredó ja es mobilitza-
ven contra el traçat de la
futura autovia de l'interior
(A-7) ja que trinxaria el
poble i separaria el nucli
urbà i el barri de Font de
Quinto. 
I l’Ajuntament de Tortosa ha

presentat també les
al.legacions. Que, fins ara,
la resposta ha estat sem-
pre que la proposta munici-
pal de desviar el traçat cap
a l'est suposaria un impac-
te ambiental major i reque-
riria més moviment de
terres. Amb tot, Ferran Bel,
alcalde de Tortosa, i
Pallarès creuen que a partir
de la publicació en el BOE
de la declaració d'impacte
es pot encetar una nova

negociació amb el govern
del PP, ja que les gestions
anteriors es van fer amb

l'últim govern socialista a
Madrid.

Medi Ambient avala el traçat de
l’autovia A7 entre la Jana i el Perelló

L'autovia A-7 al seu pas
per les Terres de l'Ebre,
una de les infraestructu-
res més reivindicades pel
territori, ha fet un pas
endavant amb la declara-
ció d'impacte ambiental
(DIA) favorable del tram
entre el Perelló, al Baix
Ebre, i la població valen-
ciana de la Jana (Baix
Maestrat). 

Aquest traçat compta amb la ferma oposició de l’Ajuntament de Tortosa i els veïns de Campredó i Font de Quinto

Es creu que es podrà encetar una negociació amb el Govern del PP

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Els alcaldes de les poblacions de l’Ametlla
de Mar, el Perelló, l’Ampolla i l’Aldea van
reinvindicar que s’acceleressin les obres
dels trajectes dels que hi havia consens.

Reivindicacions que encara 
“no han estat escoltades”.
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El delegat del Govern des-
taca que, tant la Llei del
2010 com el seu desenvo-
lupament amb el
Reglament d'aquest 2013,
s'ha fet “amb la participa-
ció i col·laboració de totes
les parts implicades en la
celebració de les festes
amb bous, des de les
ramaderies, els organitza-
dors, els veterinaris, els
ajuntaments i les protecto-
res d'animals. De fet, no és
un vestit a mida de ningú,

perquè tant s'han valorat
com s'han desestimat
al·legacions de grups pro-
teccionistes com dels
grups d'aficionats”. En
aquest sentit, Xavier
Pallarès afirma que “la Llei
dóna tranquil·litat jurídica,
marca les pautes de com i
què s'ha de fer en un
espectacle amb bous,
dóna seguretat a les perso-
nes que hi participen i dóna
cobertura a la protecció
dels animals”. Al mateix
temps, s'han presentat les
dades de correbous de la
passada temporada 2012,
que iniciava Aldover per la
celebració de St. Jordi com
també farà enguany i finalit-
zava el mes de desembre a
Camarles. En concret, han
estat 27 els municipis
(incloses EMD) que han
celebrat correbous a les
Terres de l'Ebre amb un
total de 183 dies autorit-
zats. Unes xifres que supo-

sen una disminució pro-
gressiva els darrers anys,
ja que “dels 228 dies auto-
ritzats l'any 2008 hem pas-
sat a 183 el 2013 i no
creiem que les xifres dife-
reixin gaire la nova tempo-
rada que encetem, perquè
darrerament alguns munici-

pis que en feien han reduït
notablement el nombre de
dies de bous enlloc d'aug-
mentar-les” - ha especificat
el delegat del Govern. 
Xavier Pallarès també ha
destacat que les denúncies
també han anat en disminu-
ció els darrers anys, “són

16 les denúncies presenta-
des l'any 2011 i han estat
7 aquest passat 2012, de
les qual 5 han estat arxiva-
des i 2 es mantenen ober-
tes: la de Deltebre suspesa
al jutjat i la de
Masdenverge per la divisa
identificadora”.

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès ha des-
tacat l'inici de la nova
temporada de bous
aquest 2013 sota la
tutela del nou
Reglament de la Llei
dels Correbous, aprovat
pel Govern la passada
setmana. 

Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
és un dels 25 municipis
amb les pàgines web més
transparents i que oferei-
xen més i millor informa-
ció al ciutadà. 

Aquesta és la conclusió
del Mapa de Bones
Pràctiques de la comuni-
cació local pública de
Catalunya, que elabora el
Laboratori de Periodisme

i Comunicació per a la
Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). 
Tortosa compleix amb un
68% dels marcadors que

inclou aquest mapa i que
acredita l'aposta per la
transparència d'aquest
Ajuntament. 
A nivell de Catalunya,
només un 7% d'ajunta-
ments, entre els quals el
de Tortosa, aprova
aquest mapa de la trans-
parència, amb almenys
un 50% d'acompliment
dels requisits.
L'alcalde, Ferran Bel, s'ha
referit en termes positius
a aquest estudi i ha
avançat que s'està treba-
llant a nivell intern per

millorar el web municipal,
la informació que inclou i
la seva accessibilitat al
ciutadà, de manera que
en breu aquest percentat-
ge, que actualment és del
68%, creixerà d'una
manera significativa.
Actualment, i d'acord
amb aquest estudi,
l'Ajuntament Tortosa és el
més transparent de les
Terres de l'Ebre i el segon
de les comarques de
Tarragona, amb una pun-
tuació igual al consistori
de Reus. 

L’Ajuntament de Tortosa se situa
entre els 25 municipis catalans amb

millor nota en transparència
Conclusió del mapa de Bones Pràctiques de la 

Comunicació Pública de Catalunya

Des de la celebració l'any
2009 del centenari de la
segona estada de
Picasso a Horta de Sant
Joan (Terra Alta), el
Centre Picasso d'Horta
no ha aconseguit suports
per tirar endavant alguns
dels projectes que havia
planificat per a aquests
darrers anys. A més, la
retallada en les subven-
cions dels viatges de
l'Imserso ha suposat la
pèrdua de més de 6.000
visitants al centre que
s'ha vist obligat a tancar
entre setmana i només
es manté obert els caps
de setmana i dies festius.
Reclamen ajudes per
poder seguir endavant
diferents activitats.

El Centre
Picasso d’Horta
necessita ajuda

Els tres regidors del grup
municipal de CiU a
Rasquera, a la Ribera
d'Ebre, van comunicar que
no assistirien al ple ordina-
ri on es va aprovar una
moció per reclamar als
ajuntaments catalans i al
Parlament que s'obri el
debat per regular el con-
reu i consum medicinal de
la marihuana a Catalunya.
Els regidors convergents
consideren "una profunda
incoherència" proposar un
canvi del marc jurídic per-
què s'ajusti a la proposta
de conrear cànnabis al
poble de Rasquera. Des
de CiU recorden a l'equip
de govern que sempre
han defensat que el pro-
jecte s'ajustava a la nor-
mativa vigent. 

CiU a Rasquera
no dóna suport a

la moció

«La llei dóna tranquil.litat jurídica als organitzadors 
i cobertura a la protecció dels animals»

El delegat Xavier Pallarès valora l’aprovació del nou Reglament de la Llei dels Correbous

ACTUALITAT
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L'Espai Turisme, així, tor-
narà a tenir presència a
Expoebre al costat d'al-
tres iniciatives ja consoli-
dades com El Racó de
l'Emprenedor, Ebreambient
o la Fira de l'Artesania. En
aquesta edició, l'Espai
Turisme tindrà molta més
presència dins la fira, amb
una major participació
d'expositors i més activi-
tats per als visitants. I
com a principal novetat, el
públic podrà gaudir de la
inauguració de l'exposició
sobre Tortosa i les Terres
de l'Ebre, mostra que
tindrà després un llarg
recorregut començant pel
Palau Robert de Barcelona
aquest proper estiu. Es
tracta de trenta panells de
grans dimensions que pre-
senten els recursos turís-
tics de la ciutat i posen de
manifest la importància
del riu Ebre en tot el seu
tram català, així com els

recorreguts per la Via
Verda o pel Ports.
Així mateix, Expoebre
2013 servirà per a pre-
sentar públicament la ini-
ciativa Xats-Ebre (Xarxa
pel Turisme Sostenible a

les Terres de l'Ebre), una
associació que vol fomen-
tar la cooperació empre-
sarial del sector amb l'ob-
jectiu de millorar la com-
petitivat turística del terri-
tori. La xarxa és oberta a

totes les empreses turísti-
ques i agroalimentàries i
també a particulars rela-
cionats amb el sector (res-
tauració, allotjaments,
agències de viatges, arte-
sans).

L'edició 2013 de la
fira de referència a les
Terres de l'Ebre,
Expoebre, que se cele-
brarà de l'1 al 5 de
maig al Pavelló Firal
de Tortosa, inclourà
novament l'Espai
Turisme, una iniciativa
de Fira
Tortosa/Ajuntament
de Tortosa que es va
posar en marxa en la
darrera edició corres-
ponent a l'any 2012 i
que va néixer amb la
voluntat de potenciar
el sector tant des de
l'oferta pública com
des de la privada, i
amb un format que
permetés la interacció
del públic amb les
empreses i serveis
representats. 

Cartell de l’edició d’enguany.

Cedida

Tortosa (ACN).- La retalla-
da dels ajuts estatals a les
assegurances als cítrics -
així com la previsible dis-
minució de l'aportació de
la Generalitat i l'increment
de la producció previst-,
suposarà per als produc-

tors de les Terres de
l'Ebre un encariment de
fins a més del doble del
cost actual de les pòlisses
per la campanya d'aquest
2013. 
El sindicat agrari Unió de
Pagesos (UP) ha denun-

ciat que, amb aquest
panorama, molts produc-
tors no es podran
enguany contractar asse-
gurances. Segons recor-
den, les pòlisses actuen
com a salvaguarda econò-
mica per garantir la com-

petitivitat del sector, conti-
nuïtat de les explotacions i
la renda familiar, davant la

vulnerabilitat de la produc-
ció davant les inclemèn-
cies meteorològiques.

Els citricultors denuncien que la
retallada dels ajuts públics pot acabar

duplicant l’assegurança
UP adverteix que molts productors no contractaran pòlisses

El passat divendres la
Intercomarcal d'ICV a les
Terres de l'Ebre aprovava
per unanimitat proposar al
Parlament de Catalunya
una resolució de Govern
perquè s'actués de mane-
ra immediata i urgent
davant la situació actual
de molts dels boscos del
Massís del Port, gran part
d'ells dintre del Parc
Natural, i que depenen de
la Generalitat. Els ecoso-
cialistes de les Terres de
l'Ebre recorden que les for-
tes nevades i pluges oco-
rregudes a la part alta del
Port en els darrers mesos,
han provocat una sèrie de
destrosses importants:
arrencament d'arbres de
soca-rel, capçades i
rames totalment trenca-
des, etc. 

ICV proposa
netejar els Ports

El PSC de Tortosa va
celebrar divendres pas-
sat  l'acte commemoratiu
del Dia de la República
amb la conferència de la
diputada al Congrés i
exministra, Carme
Chacón, "Les múltiples
crisis i reformes
necessàries", i amb el
lliurament del primer
guardó Marcel·lí
Domingo a Ramon
Segarra i Victòria
Campos pel seu compro-
mís amb la defensa de la
llibertat, la democràcia,
la justícia social i els
drets dels més dèbils.
L'acte es va fer a la seu
del PSC al nucli antic de
Tortosa.

El PSC celebra 
la República

L’Espai Turisme amb presència a ExpoEbre
Aquesta edició 2013 arrenca el proper 1 de maig

ACTUALITAT

REDACCIÓ
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Poblet va explicar que
“la situació actual de
Catalunya, amb l'ofec
que pateix en diferents
àmbits, no és viable” i
ha afegit que “tot i que
la transició nacional no
suposa una solució
immediata a la situació,
és una aposta per un
futur millor.”
El president de la
Diputació de Tarragona
ha explicat que “no
només la situació
econòmica genera des-
confiança en la pobla-
ció, el sistema polític
és també motiu de pre-
ocupació” i en aquest

sentit ha afirmat que
“hem de ser exemplars,
mostrant actituds de
fermesa i transparèn-
cia”. Per aconseguir
una majoria social que
aposti per l'Estat propi,
Poblet ha dit que “cal
construir i consolidar
elements d'estat, com
la hisenda pròpia, i
aconseguir suport a
nivell internacional”  i
ha anat més enllà afir-
mant que “el dret a
decidir és clarament
democràtic, per tant no
hi ha d'haver restric-
cions en temes sobre
els quals tots podem
opinar.”

El president de la
Diputació de
Tarragona, Josep
Poblet, va protagonit-
zar una xerrada a
Amposta, dins el cicle
organitzat per CDC
“Què està passant a
Catalunya?”. L'acte
va comptar amb l'as-
sistència de l'alcalde
d'Amposta, Manel
Ferré, del president
comarcal de
Convergència, Pere
Vidal i de la presiden-
ta de la federació de
Terres de l'Ebre,
Imma Juan.

REDACCIÓ

Xerrada organitzada per Convergència.

Cedida

Abans però el president
d'ERC en declaracions als
mitjans i davant una possi-
ble flexibilització del sostre
de dèficit de l'estat espan-
yol per part de la Comissió
Europea, va exigir 'meca-
nismes compensatoris a
les comunitats autònomes
pels diners que no han

rebut', perquè aquest límit
repercuteixi en més d'un
terç sobre els objectius de
Catalunya. Junqueras
també va demanar que,
més enllà dels percentat-
ges de flexibilització del
dèficit, que aquestes xifres
'es concretin en números
absoluts perquè cal saber

amb quins diners es comp-
ta a l'hora d'aprovar els
pressupostos de 2013'. 
El president d'ERC ha dei-
xat clar una vegada més
que amb un 0,7% de sos-
tre de dèficit per a

Catalunya i amb 4.800
milions d'euros menys que
l'any passat, 'és absoluta-
ment impossible fer els
pressupostos'. 
Junqueras ha recordat que
davant 'la pressió i l'asfixia

financera de l'estat espan-
yol ens cal una resposta
ràpida i democràtica'.
D'aquí que la celebració de
la consulta sigui 'inviable
més enllà de l'any 2014'.

ERC commemora la
República amb una

conferència amb 
400 assistents

«Fa 82 anys no es va defallir i ara tenim la
mateixa oportunitat»

El passat divendres 12
d'abril el degà del
Col·legi de Periodistes
de Catalunya, Josep
Maria Martí, va lliurar a
Tortosa el premis Micro
Obert i Micro Tancat
2012. El Col·legi de
Periodistes atorga cada
any els guardons a les
persones o institucions
que consideren que han
tingut una bona predis-
posició a l'hora de facili-
tar la tasca dels perio-
distes del territori, o per
contra, l'han entorpit. En
aquest sentit, els afec-
tats per la fallida de la
secció de crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea
han estat guardonat
amb els premis Micro
Obert i l'alcalde de
l'Ametlla de Mar, Andreu
Martí, amb el Micro
Tancat. 

Micro Obert i
Micro Tancat

Aquest cap de setmana
La Sénia va assumir un
any més el paper de
seu internacional per a
les bandes de música
amb la celebració de la
setena edició del certa-
men de bandes “Vila de
la Sénia”. La guanyado-
ra de la segona secció i
premi especial del cer-
tamen, amb un total de
304'5 punts, va ser la
Societat Musical la
Harmònica de Cox,
d'Alacant. Un premi
dotat amb 5.000 euros. 

Banda
guanyadora a

la Sènia

«Què està passant a Catalunya?»
Josep Poblet protagonitza una xerrada organitzada per Convergència

ACTUALITAT
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Per una banda, la URV en
el marc del seminari
“Working in Knowledge
Society” dirigit pel Dr.
Mario Arias Oliva, i la EIC
han desenvolupat un cas

d'estudi sobre l'aprenentat-
ge en la societat del conei-
xement. Aquest seminari
ha permès als alumnes de
la URV col·laborar amb
alumnes de la Meiji
University (Tokio, Japó). La
EIC ha sigut  seleccionada
com a centre que aposta

per una formació innovado-
ra que permetrà als futurs
alumnes incorporar-se a
una  nova societat global
basada en l'ús de  la infor-
mació i la comunicació.
Amb el seu model
Sòcrates Educa, s'aposta
per un model innovador on

s'integren les noves tecno-
logies per aconseguir un
millor ensenyament i apre-
nentatge adaptant-se als
temps presents i preparant
l'alumanat pel futur en uns
entorns molt canviants on
la flexibilitat, la innovació i
la capacitat d'adaptar-se

seran indispensables. Per
altra banda la EIC també
participa en el primer estu-
di a nivell espanyol sobre
l'impacte de les noves tec-
nologies a les aules.
S'estudia en concret l'efec-
te de les “tablets” com a
eina de treball quotidiana.

L’Escola Internacional del Camp col.labora 
amb la URV i la Universitat de la Rioja

L'Escola Internacional
del Camp situada a
Salou i caracteritzada
per oferir un ensenya-
ment trilingüe (anglès,
català i castellà +
xinès) basat en el mèto-
de educatiu
propi SOCRATES
EDUCA, col·labora amb
la Universitat Rovira i
Virgili i la Universidad
de la Rioja en diferents
projectes de recerca.

En el marc de projectes de recerca

L’Escola es caracteritza per oferir un ensenyament trilingüe basat en el model SOCRATES EDUCA

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Sant
Jaume d'Enveja, a través
de la regidoria d'Igualtat i
Atenció a les Persones,
ha posat en marxa la ini-
ciativa Horts Socials
adreçada a totes les famí-
lies, jubilats i persones en
situació d'atur, que esti-
guin interessats en treba-
llar un terreny que actual-
ment no es conrea. 
Els horts socials es
posen a disposició de
forma gratuïta dels inte-
ressats per conrear-hi
verdures i hortalisses. 
Per a més informació, cal
posar-se en contacte amb
l'Ajuntament de Sant
Jaume de dilluns a diven-
dres, de les 8 a les 14
hores, i els dimarts i

dijous de les 18.30 a les
20 hores. 
D'altra banda, les regido-
ries d'Acció Social i
Promoció Econòmica
organitzen diumenge
vinent, dia 21 d'abril, el
primer Mercat
d'Intercanvi i Segona Mà.
L'objectiu és que particu-
lars i entitats puguin inter-
canviar o vendre aquells
objectes dels quals ja no
en facin ús. 
La iniciativa va rebre el
vistiplau del ple ordinari
de febrer que va aprovar
també el reglament d'a-
questa activitat. 
El mercat tindrà lloc diu-
menge, a la plaça 23 de
juny, de les 10 a les 14
hores. Segons la regidora

Bibiana Porres,
l'Ajuntament està fent
esforços sobretot per
tirar endavant iniciatives
per fer front a la situació
econòmica actual. 

“Més enllà que estem tre-
ballant per impulsar políti-
ques actives d'ocupació,
des de l'Ajuntament hem
planificat un seguit d'acti-
vitats i propostes per

intentar pal·liar la situació
que patim”, ha explicat,
tot afegint: “En aquests
moments, la prioritat són
les persones i el seu
benestar”. 

Sant Jaume posa en marxa Horts Socials,
«una iniciativa interessant»

Perquè la ciutadania conreï terrenys en desús

Agents i comandaments
dels Mossos a les Terres
de l'Ebre s'han posat
aquest dimecres l'unifor-
me de gala per celebrar
la festa anual del cos, el
Dia de les Esquadres. En
un acte institucional que
ha tingut lloc al teatre
auditori Felip Pedrell de
Tortosa, presidit pel
director general de la
Policia, Manel Prat, en
representació del conse-
ller d'Interior, Ramon
Espadaler, que ha excu-
sat la seva absència, el
cos ha reconegut la
tasca a desenes d'a-
gents, així com també a
policies locals, vigilants,
agents rurals i personal
administratiu. Prat, qües-
tionat durant els últims
mesos per l'ús de pilotes
de goma en les càrre-
gues policials, ha fet
balanç d'un "any atípic"
durant el qual "moltes
coses han canviat".

La festa
anual dels
Mossos a 

les Terres de
l’Ebre

El plenari municipal ha
aprovat la reedició del
Pla No T'Aturis, un
paquet de mesures des-
tinades a afavorir estu-
diants mitjançant
beques, famílies amb
risc d'exclusió social i al
foment de la contracta-
ció de personal a través
d'ajuts directes a les
empreses locals. La
mesura ha estat aprova-
da amb els cinc vots
favorables de CiU i PSC i
l'abstenció de la FIC. El
mateix ple, i amb les
mateixes votacions, ha
servit per dotar el Pla No
T'Aturis 2013 de
105.000 euros de pres-
supost, a través d'una
modificació pressupostà-
ria. El Pla No T'Aturis va
entrar en vigor l'estiu de
2012 i va estar operatiu
fins el 31 de desembre
passat. D'ell se n'han
beneficiat un total de 34
estudiants, 14 persones
en situació de risc d'ex-
clusió social. 

Ascó no
s’atura

ACTUALITAT
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Aquest proper
diumenge, 21 d'abril,
l'Aldea complirà 30 anys
com a poble independent
segregat de Tortosa i
des de la regidoria de
Cultura de s'ha
organitzat una jornada
festiva que se celebra
cada any amb actes
institucionals. Estela
Estorach, regidora de
Cultura de l'Aldea
posava ènfasi en aquest
diumenge recordant que
“el municipi celebra una
data memorable”. 
El 21 d'abril de 1983 la
Generalitat va aprovar
definitívament l'autonomia
municipal, però la gestió
d'aquest procés

comença quasi cinc anys
enrere amb la iniciativa
d'una Junta de
Segregació, els
components de la qual
van exposar els seus
punts de vista positius
per a l'Aldea,
especialment l'econòmic
i el d'identitat per la seva
segregació de Tortosa.
Aquest any i seguint
l’estel·la de les anteriors
es farà l'entrega de
premis del concurs
literari i artístic, la
lectura de poemes per
part d'alumnes de
l'Escola 21 d'abril i Mª
Garcia Cabanes, es
pujarà la senyera amb
l'acompanyament de

l'Associació Musical
Verge dels Prats i es
ballaran sardanes a

càrrec de la Colla
Sardanista de l'Aldea.  

S'aplicaran tractaments diferents a uns 70 pacients per determinar-ne el millor

Operatiu contra robatoris 

Aquest divendres, 19 d'abril,
al Centre d'Art Lo Pati
d'Amposta acollirà la V
Jornada dels Programes d'a-
tenció específica al trastorn
psicòtic incipient (PAE-TPI) de
Catalunya. En total, gairebé
200 professionals d'arreu
del país es trobaran per trac-
tar "L'atenció a les addic-
cions en la psicosi incipient".
Pere Mata gestiona aquest
programa pilot al Montsià,
que inclou 51 joves. Els

Programes d'atenció especí-
fica al trastorn psicòtic inci-
pient (PAE-TPI) s'adrecen a
joves d'entre 14 i 35 anys.
L'objectiu general és minimit-
zar l'impacte del trastorn i
prevenir la seva cronicitat a
partir d'un diagnòstic i inter-
venció precoç. Fins ara des
que començaven els símpto-
mes d'un trastorn psicòtic
fins que es diagnosticava i
s'iniciava la intervenció
podien passar anys.

Atenció al trastorn psicòtic

El projecte es diu
“Percepció del malestar i
dificultats psicosocials en
les persones
diagnosticades de
fibromiàlgia amb dolor
cervical predominant” i
l'objectiu final és millorar la
qualitat de vida dels
pacients que pateixen
dolor crònic, disminuir el
pensament de suïcidi que
tenen molts d'aquests
pacients i també millorar-
los la qualitat del son. Per
fer-ho aquest projecte
analitzarà uns 70 pacients
seleccionats a la Unitat de
Dolor Crònic de l'Hospital
Verge de la Cinta i entre
diverses associacions de
malalts que hi ha a les
Terres de l'Ebre. Aquests
pacients es dividiran en
tres grups. A un grup se'ls
farà un tractament pal·liatiu

amb infiltracions, que és el
que es du a terme de
forma habitual. A un segon
grup se'ls aplicarà una
teràpia de resolució de
problemes grupal. I a un
tercer grup se'ls aplicaran
els dos tractaments. Per

veure amb quin d'aquests
tractaments experimenten
una millora més significativa.
Concretament, en la
teràpia de resolució de
problemes més que a
resoldre problemes

concrets se'ls ajudarà a
trobar mecanismes per
superar-los. La hipòtesi de
que parteixen els
investigadors és que hi ha
molta relació entre
depressió i dolor.
“Comparteixen vies

neurals i representen una
alteració del sistema
nerviós central”,
argumenta Pilar Montesó,
coordinadora del projecte.
D'aquí que es vulgui
investigar com reaccionen

aquests pacients a la
teràpia de resolució de
problemes. El projecte
compta amb el suport
econòmic del Banc
Santander dins el
programa d'ajuts que
s'atorguen a la URV per a
fomentar la incorporació i
visualització d'investigadors
emergents. 
Es va iniciar el juliol del
2012 i finalitzarà el
desembre d'enguany. El
coordinen Pilar Montesó,
professora del Campus de
les Terres de l'Ebre,
infermera i doctora en
sociologia, i Mari Carmen
Gómez, anestesiòloga del
Servei d'Anestesiologia de
l'Hospital Verge de la Cinta. 

La URV i l'Hospital Verge de la Cinta
estudien la fibromiàlgia

Un equip de treball
integrat per 15
persones entre els quals
hi ha infermeres,
personal docent i
investigadors del
Campus Terres de l’Ebre i
del Servei d’Anestologia,
Reanimació i  Terapèutica
del Dolor de l’Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa estan duent a
terme un projecte sobre
pacients als quals se’ls
ha diagnosticat
fibromiàlgia.

Estudis sobre la fibromiàlgia. 

cedida

30 Aniversari de l’Aldea 
com a poble independent

El municipi celebrarà aquest diumenge, 21 d’abril, la segregació de Tortosa

ACTUALITAT

REDACCIO

Agents de la Policia de la
Generalitat - Mossos
d'Esquadra, pertanyents a
l'Àrea d'Investigació
Criminal de l'Ebre, van
detenir el passat dia 10
d'abril a sis homes com a
presumptes autors dels
delictes de pertinença a
grup criminal,  robatori
amb força o receptació.
Aquest operatiu correspon
a la segona fase de la
desarticulació d'una

organització criminal que
des de l'octubre de 2012,
hauria comés fins a 20
robatoris en edificis
públics, domicilis i
empreses de les Terres de
l'Ebre. Els agents van
intervenir aparells
informàtics, electrònics i
eines procedents dels
robatoris en domicilis
ubicats a Tortosa,
Amposta, la Ràpita i
Vinaròs.

El Museu de Tortosa, Històric
i Arqueològic de les Terres de
l'Ebre, disposa d'una nova
aula didàctica que li ha de
permetre organitzar activitats
de difusió de la història local
entre estudiants de primària i
secundària. Es tracta d'un
espai diàfan, amb 173
metres quadrats de superfí-

cie i situat al pavelló 3 del
complex de l'antic escorxa-
dor municipal, que comple-
menta les actuals
instal·lacions de l'equipa-
ment. En la seva rehabilitació
i condicionament, el consisto-
ri ha invertit 64.000 euros
d'una subvenció del
Departament de Cultura.

Òmnium Cultural tanca amb èxit la primera edició  la
primera mostra de teatre amateur de les Terres de l'Ebre,
un cicle de representacions que ha tingut una càlida
acollida i que l’entittat ja pensa en tornar a dur a terme
l’any vinent.

Actualitat

Aquesta setmana s'ha pre-
sentat un nou servei per
accedir a la Via Verda.
Aquest nou Server s'ha dut a
terme de manera conjunta
entre: la Diputació de
Tarragona, el Consell
Comarcal del Baix Ebre, el
Consell Comarcal de la Terra
Alta i el grup HIFE. Aquest
nou servei és tracta del BUS
+ BICI Via Verda i consisteix
en oferir la possibilitat d'ac-
cedir als usuaris de bus amb
la seva bici als maleters dels

autobusos que realitzen
línies regulars i que circulen
per  poblacions de la Terra
Alta i Baix Ebre. La finalitat
d'aquesta oferta d'accedir
amb la bici es optimitzar la
mobilitat  sostenible i poten-
ciar el atractiu turístic de la
via verda a preus molt
econòmics ja que el usuari
abona el preu del bitllet de
bus  i 3 Û pel transport de la
seva bici,  així per exemple,
un Barcelona-Gandesa sorti-
ria per poc més de 23 E.

BUS+VIA VERDA

Nova aula didàctica

L'objectiu és que la qualitat de vida
dels pacients amb dolor crònic sigui

més bona

Aquest dissabte 20 d’abril,
tindrà lloc el concert de
professors de l’ENMMA,
l'Escola Municipal de
Música de l'Ametlla de Mar.
Sota el nom Música en 360
graus, s’oferirà un concert
de professors al Centre
d'Interpretació de la Pesca,
a les dotze.
Aquest concert “suposarà
una manera diferent
d'escoltar i gaudir de la
música que potser molt

interessant per al públic”,
així ho ha definit la Fàtima
Hidalgo, Directora de
l'Escola Municipal de
Música. Abans del concert
de professors hi haurà les
audicions dels alumnes
adults de l'EMMA, a partir
de les onze del matí. En
concret estan previstes
deu audicions on els
alumnes mostraran el seu
talent davant d'un públic
fidel.

Música en 360 graus, a la Cala
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

No va ser un partit dels que li
agraden al tècnic Teixidó. No.

Però si que va ser d’aquells en
què si guanyes, l’arròs del dinar
del diumenge és més fantàstic de
l’habitual. Quin partit contra el
Santboià! Els rapitencs, mentalit-
zats i crescuts perquè saben que
ja han complit però que es poden
fer més grans, van sortir ferot-
ges. Raül Teixidó va fer l’1-0 i van
haver-hi altres ocasions. Però el
guió del film deia que el Santboià
havia de remuntar abans del des-
cans. Així, tocava doble ració de
pòssima al vestidor. Teixidó va do-
nar-la. A la represa, Javi Ramos,

aprofitant una centrada de mes-
tre de Zambrano, va fer el 2-2.
Gran remat del davanter, amb el
cap. El Santboià també en volia i
va tornar a avançar-se en el mar-
cador, amb el gol de Miki. 
La Rapitenca es va crèixer. Tot i
les expulsions, va tenir autoesti-
ma. El partit estava
trencat...apassionant. Un con-
traatac d’escola va suposar el
gran gol de Munta. I en temps
afegit, l’èxtasi. Penal i gol de
Zambrano. De somni. Un gran

matí. Per gaudir i recordar. El
Manlleu, quart, segueix a sis
punts. Diumenge se’l visita. Hi
haurà més pòssima? Segur que
sí. ‘Si que es pot’. Amb la cons-
ciència tranquil.la, el que vingui
és extraordinari. Ja són nou jor-
nades sense perdre (19 de 27).
Més baixes: Cristian, Yèlamos i
Ortega per sanció. Miguel és
dubte. Els juvenils hauran de
tornar. I una bona notícia: Fe-
rran ja ha començat a entrenar
suament. Endavat rapitencs!.

Èxtasi rapitenc

Un partit de somni. Un
partit d’emocions. Un
partit d’orgull...Un partit
que només pot generar
un equip implicat i que a
més està dirigit per un
tècnic que està fent mà-
gia des de la seua ban-
queta. La pòssima és
com la d’Asterix i Obèlix i
els resultats són els ma-
teixos, quan més adversi-
tats sorgeixen, els gladia-
dors rapitencs combaten
amb pundonor i s’empor-
ten un partit que sembla-
va una quimera, amb in-
ferioritat numèrica i
perdent per 2-3. El gol de
penal de Zambrano va
ser emotiu, de pel.lícula.
Significava el 4-3 (90’).
La llegenda dels rapi-
tencs en aquesta cam-
panya ja està escrita. I
amb lletres daurades. 

UE RAPITENCA

Victòria èpica contra el Santboià (4-3) i diumenge visita al quart: el Manlleu

M.V.

Luis Zambrano celebrant el quart gol, el de la victòria.

Dilluns, al programa espor-
tiu de Canal TE, quan vam veu-
re el reportatge del partit de la
Cava i el Roda de Berà, vam
estar comentant l’afer que és
motiu de debat a la localitat,
sobre si interessa o no pujar a
Primera catalana. Es un dile-
ma. 

Jo no seré qui des d’aquí
decidirà o es posicionarà al
respecte. Simplement, es
tracta d’analitzar-ho des de les
diverses vessants.

Com a jugador, si jo fos de
la Cava, Jesús i Maria o Alca-
nar, ho tindria clar. Jo voldria
lluitar fins el final per pujar. I ai-
xí estic convençut que hi pen-
sen jugadors dels tres equips.
Esportivament, no es pot re-
nunciar al que has guanyat al
camp. L’esforç ha de tenir una
repercusió i no pujar de cate-
goria suposa estancar-se i ha-
ver de buscar altres alicients
per a la temporada següent.
Per què? Perquè s’ha tocat el
sostre. A més, està l’orgull i la
il.lusió. I el sentiment. I això és
intocable. Ningú pot fer res
per frenar-ho. L’orgull, la il.lusió
i el sentiment pesen. I no poc. 

Així mateix, els aficionats ho

estan vivint. D’alguna manera,
també s’afegeixen a l’apartat
anterior, al de voler pujar per
quedar per davant de rivals lo-
cals o comarcals. 

Tot i que aquí ja pot co-
mençar un punt de debat. Uns
ho veuran d’una manera i els
altres d’una altra. Jugar contra
el Viladecans o el Vista Alegre,
amb tots els respectes, moti-
va poc. Però també estaran
els aficionats que veuran que
amb l’estructura actual de les
categories, pujar et represen-
ta estar a la Primera catalana,
i a un pas de la Tercera Divisió.
Es un somni. Però també un
malson. I ara ja entrem a estu-
diar la clau directiva. ¿Què fa-
ran els directius, si no poden
acabar de complir en aquesta
temporada i resulta que en la
propera, només amb des-
plaçaments, el pressupost en-
cara es dispara més?  I en el
context econòmic actual, és
com per a no dormir.  

Conclusió: es farà el que to-
carà. Ja veureu com fins el da-
rrer segon es lluitarà per tot
dins del camp. I qui digui el
contrari està desviant l’aten-
ció.

Qui vol pujar?

L’opinió de Michel

La Rapitenca està a sis
punts del quart

classificat, el Manlleu.
Una victòria

significaria un altre pas
per seguir amb

il.lusions  de poder
accedir a la promoció

d’ascens.
“Si que es pot”.

Proper partit

Diumenge visita un necessitat Sants

7 finals per al líder Ascó
PRIMERA CATALANA

L’Ascó va golejar diumenge el
Valls (6-1) en un partit que no va
ser trampa. I això que fou igualat
al primer temps quan l’ampostí
Miguel, amb una genialitat,  va
empatar el gol inicial d’Adrià.

Però dos gols més del da-

vanter lleidatà, un al final del pri-
mer temps i l’altre a l’inici del se-
gon, van sentenciar. Poc des-
prés arribava el 4-1 i el 5-1, obra
d’Ermengol, i al 59 Piju arrodonia
el resultat amb el 6-1. 

L’Ascó afronta set finals. Els ri-
vals directes assetgen. Però en-
cara s’han d’enfrontar. 

I ell també als dos. Té un petit
marge d’errada.  Diumenge visi-
ta el Sants. Ha d’intentar mante-
nir-lo. (foto: Iris Solà).  

Rebrà diumenge (17 h) un històric: el Martinenc

L’Amposta ha de retrobar-se
amb el triomf

PRIMERA CATALANA

L’Amposta va perdre dissabte
al camp de l’Andorra (1-0). Es la
quarta derrota seguida. Nacho
Pérez, el tècnic, recordava que “
la veritat és que aquesta derrota
ens ha pesat. En portàvem tres
de  consecutives i aquest partit
tenia una transcendència molt
important, ja que havent sumat
els tres punts ja pràcticament as-
seguràvem la categoria. Però no

va ser així. L’equip segueix en la
tònica de les últimes jornades,
competeix, juga bé al futbol,
però no tenim l’encert i la sabidu-
ria de finalitzar en gol les situa-
cions que es generen. Hem de
millorar en aquest sentit perquè
si no, és dificil poder treure el
partits”. El partit, a casa, per diu-
menge serà a les 17 h, contra el
quart classificat: el Martinenc. 

Són els que té l’Ascó
d’avantatge respecte el

segon classificat.

4 punts

El jugador va presentar el Campus

I Oriol Romeu Experience
ES CELEBRARÀ A L’ESTIU

El campus Oriol Romeu
Experience, que es realitzarà a
Ulldecona des del 26 de juny i
fins al 6 de juliol va presentar-
se dissabte a Tortosa.
Tindrà lloc a Ulldecona amb un
primer torn entre els dies 25 i
30 de juny, i un segon des de
l'1 de juliol i fins al 6 del mateix
més. En tots dos torns s'efec-
tuaran dos sessions diàries de
tecnificació, activitats lúdiques
i recreatives al camp de futbol
municipal d'Ulldecona i a la pis-
cina, a més de diverses sorti-

des, xerrades i activitats per
practicar l'anglès, amb un
horari de 10h a 20h, en el que
s'oferirà també la possibilitat
d'incloure l'allotjament i un ser-
vei de recollida per a inscrits
de poblacions veïnes.
A l'acte, que van presentar el
regidor d'esports de l'ajunta-
ment d'Ulldecona, Josep Verdú
i el representant de l'organitza-
ció del Campus Edu Marín, va
assistir el propi Oriol que va
anunciar que es recupera favo-
rablement de la seua lesió. 

Jordi Gil
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El Gandesa va vèncer el Tortosa
en un derbi que, a la capital de la
Terra Alta, feia 35 anys que no
es disputava. D’aquesta forma,
l’equip d’Enric es consolida a la
part alta de la taula, amb tres
victòries seguides que demos-
tren el seu potencial. I la seua
motivació. Diumenge, el Torto-
sa, amb baixes que va poder
acusar, va gaudir del control del
joc, però el Gandesa, així va pro-

posar-ho perquè així es troba
molt còmode, esperava al seu
camp i contraatacava amb eficà-
cia, gràcies a la velocitat del seu
punta i dels jugadors de segona
línia. Josep Domènech, molt tre-
ballador altre cop, va fer l’1-0. El
Tortosa, però, empataria a la re-
presa. Alex Accensi va aprofitar
un doble rebuig en una acció
poc efectiva de la defensa local. 

Amb l’1-1, semblava que el

Tortosa podia remuntar, però va
caure a la trampa en el sentit
que el Gandesa va agafar-lo al
contraatac. I fou Dilla qui va cul-
minar-ne un amb un tret que va
ser enverinat quan fou mosse-
gat. La pilota va marxar lluny de
l’abast d’Iniesta. Amb el 2-1, el
Gandesa es va defensar i va
mantenir la tercera victòria se-
guida. Es sisè. 47 punts. El Tor-
tosa és setè, amb 43.

El Gandesa s’enlaira
MONTOYA, DEL BARÇA, HI SERÀ AL CAMPUS DE L’ESTIU

L’Ampolla va guanyar el Salou
(1-0). Amb patiments, amb an-
goixa, conscient del que hi havia
en joc. Conscient de que les ma-
leides compensacions poden
generar que un equip que, consi-
derant que va pujar la lliga pas-
sada, està fent una bona tempo-
rada i que té 37 punts es pot
trobar encara sofrint per la per-
manència. Però és així. A hores
d’ara, el 13è, el Roquetenc es

veuria abocat a un descens per
compensació. I això neguiteja.

Diumenge passat, el Salou
també s’hi jugava molt. Entre la
necessitat i l’estat del camp, el
partit va ser d’infart i sé sabia
que qui podia fer el gol tenia
molt guanyat, perquè el partit
disposava de poc ritme, era tra-
vat i amb moltes interrupcions.

Oscar Masdeu va marcar el
gol d’or, al primer temps. I l’Am-

polla, patint, va mantenir l’avan-
tatge i va sumar els tres punts. 

El problema foren les expul-
sins de Luis Alfonso i de Gordo.
Pere, per motius professionals,
ja va quedar així amb la junta, no
jugarà les darreres jornades.
L’Ampolla, amb un petit marge
respecte les places delicades,
visitarà diumenge el Jesús i Ma-
ria, en un dels derbis de la jorna-
da. Ho farà amb baixes.

L’Ampolla agafa aire
VA VÈNCER EL SALOU, EN UNA FINAL EN LA LLUITA PER LA PERMANÈNCIA

Estem en el moment decisiu  i els punts tenen doble valor, principal-
ment per als equips situats en la zona que potser compromesa per les
possibles compensacions. I el Catalònia no està fallant (7 punts de 9).
Diumenge va vèncer a SP i SP. Partit seriós i compromès dels jesu-
sencs que van trobar el premi amb el gol de Jorge Asin, jugador con-
solidat i que està en un bon moment i que va marcar en un córner. A
la represa, Francesc, també crescut, i Cristian, van ficar el 0-3. Poste-
riorment, es va lesionar Eugeni, el SP i SP marcaria i Jorge fou expul-
sat. Arribaria el 2-3 però els tres punts van venir. Demà, el Cata rebrà
un Catllar que cremarà les opcions de lluitar per l’ascens. Nova final. 

Tres punts vitalicis per al Catalònia que
rebrà un Catllar amb aspiracions

A SP I SP (2-3)

El R.Bítem està sent un equip irregular de la segona volta. Res a veure
amb les expectatives que va oferir després del final d’any passat, amb
cinc victòries seguides i aspiracions de lluitar per les primeres places.
L’equip, després del derbi a Roquetes, s’ha estancat i fins i tot diven-
dres va haver teràpida al vestidor, amb la directiva, per parlar-ne de l’ac-
titud i els darrers resultats. Amb aquesta tesitura, els de Bítem van visi-
tar diumenge el Catllar, on també cal dir que els petits (o grans) detalls
no van estar del seu costat. El Catllar fou més eficaç i, amb el 2-0, es
va trobar que el R. Bítem va desaprofitar un penal. Després, va arribar
el 3-0. Diumenge, derbi amb intencions de canvi contra el líder la Cava. 

El R.Bítem no pot entrar en el partit i
cau al camp del Catllar

AMB EL 2-0, VA FALLAR UN PENAL

El descens directe queda més lluny però l’amenaça de les compensa-
cions existeix. I fins el final no se sabrà quantes n’hi haurà (el Roquetenc
baixaria ara per aquest motiu). En aquest sentit, demà afronta un nova
final, contra el SP i SP. Els de Talarn van perdre diumenge a Vilaseca (2-
1) en un partit obert, amb alternatives i en el que l’empat era el més just.
Un penal inexistent va ser l’1-0. Lluís, amb un gran gol, empatava a la
represa. Però en temps afegit, un penal evitable i un xic rigorós, va sig-
nificar el 2-1. El Roquetenc va ser l’equip que pot, amb caràcter. Final-
ment dir que un jugador que, per la feina, no pot seguir amb la dinàmi-
ca d’entrenaments de la resta, ha demanat la baixa. 

El Roquetenc afronta una nova final,
demà amb el SP i SP

NO MEREIXIA PERDRE, A VILASECA (2-1)

Una acció del partit entre la Cava i el Roda, de diumenge passat.

CANAL TE

El CD la Cava va empatar a casa
amb el Roda de Berà (1-1). Un
partit fluix, amb poc públic a la
tribuna i amb un ambient fred.
Arriba la fase decisiva i l’interés
de pujar o no ja comença a es-
tar sobre la taula. De totes les
formes, els jugadors volen lluitar
per mantenir el lideratge i ser
campions. Es normal. Com tam-
bé ho és que acusin la pressió
de tantes setmanes ser líders,
amb el que això comporta. I
més en el tram determinant del
campionat. La Cava, diumenge,

no va trobar-se còmode en un
partit que fou, amb les dues de-
fenses molt enrera, massa allar-
gat i que no va tenir, per cap
dels dos equips, creació al cen-
tre del camp. Llavors, es va abu-
sar d’un joc directe sense mas-
sa referències ofensives, i per
això el partit fou gris i travat,
sense continuitat. La Cava cal
dir que tenia les baixes de Mauri
i de Jaime, importants. I més
quan un partit es trava. 

El Roda va avançar-se amb un
gol de penal. Acte seguit, a  pilo-

ta aturada, arran d’una falta, To-
ni va marcar l’empat. La dinàmi-
ca fou la mateixa a la represa.
La Cava, però, en accions a pilo-

ta atuarada, va tenir ocasions
suficients per a guanyar, amb re-
matades de Pau i de Carlos.
Però sense encert final. L’empat
fou el resultat. La Cava manté el
lideratge. Ara només amb un
punt d’avantatge. Diumenge visi-
ta el R-Bítem, un derbi d’emo-
cions i en el que el liderat, per a
la Cava, estarà en joc. Els de Bí-
tem també han de millorar per
acabar dignament una segona
volta irregular. Segurament, el lí-
der oferirà un altre registre, molt
millor que diumenge passat. 

R. Bítem-la Cava, el derbi de diumenge
Partit d’emocions, d’il.lusió, de reivindicació i motivant pels dos equips

EL LIDERAT EN JOC PER ALS BLANCIBLAUS (17H)

El Jesús i Maria va golejar el
Calafell (4-0) en un partit amb
poca història i que va estar igua-
lat a la primera meitat però que
es va resoldre als primers mi-
nuts de la represa, quan va en-
carrilar-lo amb dos gols que van
sentenciar. Geira i De Cal van
aconseguir-los. Jesús Ferreres,
en una primera meitat discreta i

sense gaire intensitat, havia
obert la llauna al primer temps,
amb un gol mitic. Es el número
100 amb la samarreta roig-i-
blanca, una fita que el consolida
com “un dels millors davanters
de la història del nostre club.
Gran jugador i també gran per-
sona”, deien fonts directives. Ni-
co va marcar el 4-0 ja al final. El

Jesús i Maria ja pensa en el pro-
per partit, també a casa, contra
l’Ampolla, mirant de reüll el der-
bi de Bítem. El liderat pot estar
en joc. Interessa pujar o no?
Aquesta és la pregunta a la loca-
litat. De moment, emoció i tam-
bé il.lusió. El temps dirà. 

Més emoció: el Jesús i Maria es
situa a un punt del líder

DIUMENGE TORNA A JUGAR A CASA: AMB L’AMPOLLA

Els de l’Aube van golejar
el Calafell. Ferreres va

marcar el gol número 100
amb el Jesús i Maria.

4-0

L’Alcanar podia fer sensació,
fa dues jornades, de que estava
descartat per l’ascens. Res més
lluny de la realitat. Tal com vam
dir a Més Ebre i a Canal TE, que-
dava molt en joc i així està sent.
En dos partits, s’ha recuperat i
amb dues victòries, s’ha situat a
dos punts de la segona plaça i a
tres del líder. A més, l’equip d’Al-

fons Royo ha recuperat instint. I
dissabte va golejar el Cunit per 0-
9. Un resultat atipic i que és
històric per al club en competició
oficial. I cal dir que el Cunit ha ve-
nut molt cares les derrotes en les
darreres jornades, però dissabte
es va trobar amb un Alcanar sol-
vent que no va donar opció i que,
a diferència d’altres setmanes,

va decidir aviat i, d’aquesta for-
ma, va poder encarrilar el partit i
imposar-se en tots els sentits.
Ivan va marcar quatre gols i ja és
el pichichi del grup. Chimeno en
va fer dos, Manel, Adrià i Genís
(un gran gol), van marcar els al-
tres. L’Alcanar, en plena ‘poma-
da’, rebrà diumenge el Vilaseca,
partit especial per a Rodri. 

Resultat històric de l’Alcanar, al
camp del Cunit

ES DESTAPA, EN EL MOMENT DECISIU DE LA LLIGA

Ivan (4), Genís, Manel,
Adrià i Chimeno (2)

0-9

La Cava té ara un punt
d’avantatge respecte el

Jesús i Maria, segon
classificat. El R. Bítem

vol reivindicar-se
després d’una segona

volta irregular.

Un punt
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El Perelló es va recuperar-se de la derrota contra la Sénia. En el segon
partit seguit a casa va golejar el Camarles en un partit molt complet, el
millor a casa de la lliga. (6-1) Amb serietat. motivació i amb molta intensi-
tat els perellonecs van passar per sobre d’un Camarles que no va poder
fer res per evitar la desfeta. Oriol, Vicent, Andrei (2), Gilabert i Mohedano
van golejar pels de Molinos que als 15 minuts ja guanyaven 2-0 i el Ca-
marles, poc després, es quedava amb deu. Victòria del líder que amplia
distàncies i que diumenge s’enfronta al Santa, un gran partit.

El Perelló passa per sobre el Camarles
EL LÍDER ES DESTAPA I AMPLIA DISTANCIES

L’Ametlla va guanyar el Deltebre (1-0), rival directe en la lluita per evitar el
descens i les places de possible compensació. Els caleros han sumat 13
de 15 punts i s’han allunyat a la zona de descens en la que estaven. Un
gol de Sam al primer temps va valdre els tres punts. Però cal dir que el
Deltebre a la segona parta va pressionar molt i va tancar l’Ametlla al seu
camp. La necessita i la urgència es van convertir en respecte a guanyar
un partit que era vitalici per al conjunt de Narcís. El Deltebre, tot i insistir i
merèixer puntuar per la seua pressió, no va poder empatar el dia del de-
but de Salvador Miralles a la banqueta. L’Ametlla rebrà demà dissabte el
Pinell, equip que va empatar a casa contra el Móra la Nova (2-2). 

L’Ametlla referma la seua escalada
EL PINELL, DEMÀ DISSABTE, PROPER RIVAL

El Flix va guanyar al camp de l’Atlas amb un gol afortunat arran d’una falta que
va traure Porta i que va desviar la tanca (0-1). No guanyava des del 3 de març.
I va fer-ho en una jornada en la que tenia moltes baixes, només disposava del
porter suplent a la banqueta. Jugadors en llocs inhabituals van haver de fer un
gran treball davant d’un Atlas voluntariós però que no va poder trobar premi,
tot i intentar-ho fins el final. El Flix rebrà diumenge el Móra la Nova en partit que
s’ha fixat a les sis de la tarde perquè els que treballin a la nuclear puguin es-
tar-hi. Riera ja té l’alta i ja ha començat a còrre suament. S’espera que pugui
estar en algun partit dels darrers de la lliga. I finalment, la directiva ha informat
que els aficionats que diumenge vagin al camp de la Ventonella amb la sama-
rreta del Flix amb l’estelada, tindran l‘entrada gratuita. 

Un Flix orgullós guanya a l’Atlas
AMB L’ESTELADA, ENTRADA GRATUITA

L’OLIMPIC, SEGON CLASSIFICAT, REBRÀ LA SÉNIA

El Santa Bàrbara i l’Ulldecona
són les revelacions de la segona
volta del campionat. De fet,
abans del derbi de diumenge,
tots dos eren els líders de la
segona ronda de la lliga. Els pla-
ners amb 11 jornades sense per-
dre i els ulldeconencs amb 15. El
derbi no va decebre. El Santa
Bàrbara es va avançar amb un
gol de Carlos Gilabert, de penal.
L’Ulldecona, arran d’una falta, va
empatar amb la rematada del
seu pihichi Santi. L’àrbitre va
topar amb el visitant Josep i per
això va necessitar assistència. El
partit va estar aturat uns minuts.
Amb l’1-1, a la represa, el Santa

va ser molt directe i vertical.
Amb Jaume per l’esquerra i
Moha per la dreta va desbordar.
I així va crear diverses ocasions
amb arribades fins la línia de
fons. L’Ulldecona, tot i no estar
tan ferm, va tenir dues arribades
i va reclamar un possible penal.
Les protestes per l’actuació de
l’àrbitre van generar expulsions a
la banqueta visitant (Borrell,
Javier i el mister). En temps afe-
git, amb l’Ulldecona abocat per
buscar el triomf, una falta que no
era sobre Moha, va comportar el
2-1, del pichichi Gilabert. L’equip
ja fa 12 jornades que no perd,
amb set victòries seguides.

Gilabert lidera el triomf d’un Santa Bàrbara sense limit
S’enfrontaven els dos líders de la segona volta, en un derbi del Montsià que fou apassionant (2-1)

AL MINUT 95, EL PICHICHI VA DECIDIR AMB EL SEU SEGON GOL (2-1)

Icompeticion no solament és Segona i
Tercera catalana o futbol ebrenc. És futbol
provincial, futbol català... és alguna cosa
molt més gran. Aquesta setmana hem dis-
senyat la capcelera de Icompeticion i hem
afegit tot el que cobreix el portal  FUTBOL-
ME, que és el número 1 del futbol nacional
en base de dades i resultats. Primer va nèi-
xer FUTBOLME i aquest portal va donar
vida a ICOMPETICION per a tot el futbol regional i futbol base
de tota Espanya informant de més de 3000 lligues. Ara poden
enllaçar directament des de qualsevol lliga d’aquestes terres a
les categories del futbol nacional. I a més tots els partits són
online. Així mateix, es disposa incorporat el futbol base nacio-
nal i totes les lligues del món en les seues competicions més
importants. Amb base de dades Històrica des de 1928 de
totes les categories nacionals amb tots els resultats de cada
temporada i classificacions finals (amb dades de tots els resul-
tats del Tortosa, la Cava, Amposta, Rapitenca i Ascó a la
Tercera divisió). La base de dades de tots els jugadors des de
Primera a Tercera, històric dels  clubs que han militat i rànquins
de Zamores i Pichichis de cada categoria. No existeix un por-
tal tan complet de futbol a Espanya com FUTBOLME, des d’a-
vui hem redissenyat ICOMPETICION per a tenir més
INFORMACIÓ.  Aquest portal és l’únic ja que cobreix totes les
categories del futbol ebrenc, fèmines, amateur, futbol base,
benjamins, prebenjamins, patufets i un sevidor cada setmana
realitza la labor des de Madrid per a posar els resultats del fut-
bol ebrenc i de Catalunya. Gestiono prop de mil partits i si són
de Primera a Quarta, bé sigui en dissabte entre setmana o en
diumenge. I els partits són transmesos en directe. Com em
deia un ebrenc, “la teua feina no té preu”. I el més important,
que quedi clar, jo sóc un col.laborador com els més de 300
que hi ha. No cobro ni un euro.  
PERELLÓ: COETS I XAMPANY
Si el diumenge la Sénia puntua al camp de l’Olímpic i el Perelló
guanya al Super Santa Bàrbara (12 partits invicte i set victò-
ries seguides), el Perelló serà campió i demostrarà així el seu
domini en aquesta Tercera catalana com els últims campions
Jesús i Maria, Olimpic i l’Ampolla. Fa dues temporades, el 9 de
setembre de 2011 (número 589 de Més Ebre, poden mirar-ho
a l’hemeroteca) vaig pronosticar dos favorits: l’Ampolla i la
Sénia. Vaig encertar el campió 34 jornades abans. El 14 de
setembre de 2012 (número 637 de Més Ebre), pronosticava
quatre candidats: Perelló, la Sénia, Flix  i Camarles. O sigui, el
campió ja el vaig descobrir abans de començar la temporada.
Vostès diran que ara em poso una medalla. No me’n poso cap,
ni una. L’únic que puc dir és que cap mitjà de comunicació
ebrenc fa pronostics tan clars i a sobre els publica en aquest
mitjà, el Més Ebre, abans de començar un campionat. El
Perelló amb permís de rivals i àrbitres serà campió. El diumen-
ge va demostrar-ho davant el Camarles: als 17 minuts ja guan-
yava per 3-0  jugant amb molta intensitat, amb cor i ànima. Un
equip que no solament depèn de Mohe, que també va marcar
diumenge. Hi ha jugadors com Tudela amb 9 dianes, Carranza
i Andrei, amb 7, i darrera Narcís, Vicent Brull i Alex Clua. El
Perelló és l’equip més golejador, millor equip com a local,
millor visitant i segon  més en forma en les últimes set jorna-
des. El Perelló camina ferm cap a la Segona catalana.
Els ascensos són espectaculars. Però la darrera vegada que
el Perelló va pujar, l’aventura va durar una temporada. Jo li
desitjo el millor al Perelló però la categoria per aquest equip
és l’actual.
QUÈ LI PASSA AL LIDER LA CAVA? En lés últimes quatre
jornades solament ha guanyat un partit. Aquest equip no està
jugant al seu màxim nivell. Darrers partits al seu camp, dos
guanyats per la mínima, una derrota i diumenge va empatar
contra el Roda. El diumenge li espera a la Cava un partit tram-
pa a Bítem, equip que en les darreres tres jornades ha rebut
dues mini-golejades i va guanyar patint al SP i SP, al seu esta-
di. Pot perdre el liderat diumenge la Cava?. Podria passar. Els
que han estat líders, han perdut el liderat després de ser-ho.
L’únic que no ha estat líder és l’Alcanar. Es aquest equip el gran
tapat. 
QUI SE SALVARÀ, EL ROQUETENC, EL CATALÒNIA O
L’AMPOLLA? Dels cinc equips de Tarragona de Primera cata-
lana que estan immersos en el descens a Segona no va guan-
yar-ne cap. Tres baixaran segur. Això afecta al Roquetenc, a
l’Ampolla i al Catalònia que juntament amb el Roda de Berà,
són els quatre candidats per a un possible descens per com-
pensació, tal com estan les coses. La resta, Camp Clar, Cunit,
Calafell, Salou i SP i SP estan gairebé condemnats al descens.
Si puja el que promociona se poden salvar els tres equips

Una bona notícia per al futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Carlos Gilabert va marcar els gols, ja en porta 24. A la foto, el segon.
CANALTE

Empat meritori de l’Aldeana

L’Aldeana va empatar a casa contra l’Olímpic (1-1). Segons el tècnic aldeà,
Ramon Barbosa, “un bon resultat, tenint en compte que vam acabar amb
deu contra el segon classificat. Vam fer un bon partit i l’actitud, a diferència
del dia del Sant Jaume, va ser molt bona i és la que hem de tenir si volem
sortir de la zona de descens”. Un penal comès a Guiu (va poder ser verme-
lla a Magrinyà) va ser el 0-1. Però Dani Andreu empatava desprçés d’una ju-
gada amb Gallego. Magrinyà va veure la segona groga “molt rigorosa” i Cho-
li es va lesionar. Tot i l’empenta morenca, l’empat fou el resultat. L’Olimpic
es distancia del líder. I diumenge rebrà la Sénia, un partit clau. 

VAL UN GOL DE MIQUEL (1-0)

Tres punts molt valuosos per a l’Horta
L’Horta va guanyar el Vilalba (1-0). Tres punts amb doble valor en la lluita per
la salvació. El Vilalba va començar millor amb dues opcions i un gol anulat
(no sé sap perquè). L’Horta va reaccionar, amb dues arribades i el gol de
Miquel. Fins el descans va tenir més possibilitats. La represa va ser d’un Vi-
lalba que sense gent de refresc no va poder empatar, tot i tenir arribades.
Els de Gaspar, en zona delicada, esperen dues incorporacions. 

DUEL DE CUERS

Triomf del Campredó
El Campredó va guanyar el Tivenys en el duel de cuers (3-2). Albert, Ismail
i Oscar van marcar per als locals. Pau i Robert van fer-ho per al Tivenys. El
Campredó deixa la cua. El cuer és ara el Tivenys. D’altra banda, informar
que el president del Santa Bàrbara, Lucas Roig, va manifestar al Canal TE,
dimarts passat, la seua versió sobre la suspensió del partit a Campredó i
el reclam planer de que, una vegada havia existit la primera suspensió, les
porteries no eren reglamentàries. “Aquestes finalment van canviar-se”.

Suspensió del Sant Jaume-la Sénia
El partit es va ajornar per la mort del pare d’Abraham, jugador local. Te-
nia 49 anys. Des d’aquestes línies, Més Ebre vol transmetre la més sin-
cera condolència al jove jugador i a tota la seua familia en uns moments
tant complicats. Ànims Abraham!!! El partit es recuperarà el dia 1 de
maig (17 h). 

ebrencs. En les darreres set jornades, el Catalònia i el Roda poden aconseguir 10 punts. El Roquetenc, 12. L’Ampolla, 9. Possibilitats de
que baixi un equip ebrenc per compensació, un 50 %. Si no és que en les darreres jornades s’ajuden entre ells pels enfrontaments de les
jornades 31, 32, 33, quan el R. Bítem s’enfronta a l’Ampolla i el Catalònia al Roquetenc. Deure moral de l’equip de Bes ajudar al veí. Jornada
33, l’Ampolla ha d’estar salvat i deu ajudar al Catalònia i en la darrera jornada, el derbi Roquetenc-Catalònia s’han d’ajudar mutuament. Qui
estigui salvat ha d’ajudar a l’altre. El R. Bítem potser jutge. Si diumenge guanya a la Cava ja estaria salvat i després ha d’ajudar als equips
de la seua terra. 
PUNTO PELOTA EBRENC, A LA RÀPITA. Sense dubte, la millor tertúlia de futbol d’aquestes comarques té lloc cada matí a la Ràpita, a
Casa Chim on es troben persones que viuen el futbol de forma apassionada. Fernando Garcia, secretari tècnic i ànima d’aquest club rapi-
tenc,  el mister Teixidó, Ramon ‘el de la Pepi’, Estellé ‘Casely’, que fou el tècnic de l’ascens al camp del Poble Sec a nivell oficial pequè s’u-
tilitzava el seu carnet en no tenir-ne Anibal, Chavo i Pedro ‘el Metge’. Parlen del poble, de Rajoy, de barques de pesca i el 90 % de les con-
verses són de futbol. A les deu del matí aquests personatges es prenen un cafè, un tallat, un entrepà...li critiquen a Súper Teixidó el plan-
tejament del partit, parlen amb el mister de les alineacions. Teixidó no opina perquè és ell únicament el que decideix. Diuen que quan la
Rapitenca perd, això fa setmanes que no passa, el mister arriba tard en dilluns. O no es presenta. ¿Per què serà? Jo proposo fer un Gran
Hermano rapitenc, gravar cada tertúlia i les millors posar-les després dels partits a Ràdio Ràpita. Són homens de futbol, són gent senzilla
de la Ràpita que viuen el futbol de la seua localitat amb molta passió. I la tertúlia diària els hi dóna vida, viuen millor gràcies a ella. Prenguin
nota equips d’altres localitats. El futbol també és salut. Dóna vida i alegria. 
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Deltebre-Bot (17 h)
Jesús i Maria-Catalònia (16 h)

Diumenge 
la Galera-Arnes (17 h)
Corbera-Batea (17 h)
Xerta-Alcanar (17 h)

Muntells-Tivissa (12 h)
Benissanet-Roquetenc (16 h)

Ginestar-R. Bítem (17 h)
Descansa, Godall

RESULTATS

27a jornada Quarta catalana

Catalònia-Arnes 1-0

Batea-la Galera 5-1

Godall-Corbera 1-5

Muntells-Xerta 4-2

Roquetenc-Tivissa 9-0

R. Bítem-Benissanet 3-0

Bot-Ginestar sus

Jesús i Maria-Deltebre 2-1

Alcanar, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 26 120 25 69

2. Batea 26 68 34 61

3. Alcanar 25 61 21 57

4. R. Bítem 25 72 20 52

5. Catalònia 26 46 51 40

6. Bot 26 57 49 39

7. Godall 26 67 54 38

8. Arnes 25 35 35 34

9. Tivissa 25 49 62 33

10. Benissanet 25 45 44 32

11. Ginestar 24 47 49 32

12. la Galera 26 35 71 30

13. Roquetenc 24 50 58 29

14. Xerta 26 40 63 20

15. Jesús i Maria 25 34 60 19

16. Muntells 25 37 75 17

17. Deltebre 25 17 109 7

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Arnes-Jesús i Maria (18 h)

Masdenverge-Gandesa (17 h)

Aldeana-S. Bàrbara (11.30 h)

Diumenge

R. Bítem-Tortosa Ebre (12 h)

Ulldecona-Ginestar (11.30 h)

Amposta-la Cava (12 h)

Descansen, Alcanar i Olimpic

RESULTATS

25a jornada Femení

Jesús i Maria-R. Bítem 0-4

Ginestar-Arnes 0-4

la Cava-Ulldecona 3-1

Gandesa-Amposta 1-3

S. Bàrbara-Masdenverge 5-0

Olimpic-Alcanar 2-1

Descansaven Aldeana i Tortosa Ebre

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. La Cava 23 123 18 67

2. Amposta 23 113 26 61

3. Ulldecona 23 130 20 59

4. Arnes 24 97 27 52

5. S. Bàrbara 24 66 45 44

6. Tortosa Ebre 23 60 74 39

7. R-Bítem 24 47 54 37

8. Jesús i Maria 23 42 53 34

9. Aldeana 23 44 89 29

10. Alcanar 23 27 74 21

11. Olimpic 24 43 112 21

12. Masdenverge 23 35 95 16

13. Gandesa 23 19 70 14

14. Ginestar 23 28 93 12

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte 
Tivenys-Aldeana (17 h)
l’Ametlla-Pinell (18 h)

Diumenge
Flix-Móra Nova (18 h)

Ulldecona-Atlas (16.30 h)
Perelló-S. Bàrbara (17h)

Sant Jaume-Camarles (16.30 h)
Olimpic-la Sénia (17 h)

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

RESULTATS

27 jornada, Tercera catalana  

Pinell-M. Nova 2-2

Atlas-Flix 0-1

S. Bàrbara-Ulldecona 2-1

Perelló-Camarles 6-1

S. Jaume-la Sénia sus

Aldeana-Olimpic 1-1

Campredó-Tivenys 3-2

Horta-Vilalba 1-0

L’Ametlla-Deltebre 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 27 67 36 58

2. Olimpic 27 59 24 54

3. Ulldecona 27 41 28 50

4. Flix 27 57 32 48

5. la Sénia 26 49 28 47

6. S. Bàrbara 27 55 45 45

7. Móra Nova 27 40 39 41

8. Camarles 27 39 44 39

9. Pinell 27 57 42 37

10. l’Ametlla 27 33 39 36

11. Horta 27 40 50 34

12. Atlas 27 38 38 33

13. S. Jaume 26 44 44 32

14. Deltebre 27 36 45 31

15. Vilalba 27 39 59 30

16. Aldeana 27 34 44 28

17. Campredó 27 25 79 16

18. Tivenys 27 37 74 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Catalònia-Catllar (17 h)
Roquetenc-SP i SP (16.30 h)

Camp Clar-Cunit (17 h)
Calafell-Gandesa (17 h)

Diumenge 
Roda Berà-Salou (12 h)

R. Bítem-la Cava (17 h)
Alcanar-Vilaseca (17 h)
Tortosa-Cambrils (17 h)

Jesús i Maria-l’Ampolla (17 h)

RESULTATS

27 jornada, Segona catalana

L’Ampolla-Salou 1-0

la Cava-Roda Berà 1-1

Catllar-R. Bítem 3-0

SP i SP-Catalònia 2-3

Vilaseca-Roquetenc 2-1

Cunit-Alcanar 0-9

Cambrils-C. Clar 4-1

Gandesa-Tortosa 2-1

Jesús i Maria-Calafell 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 27 53 29 56

2. Jesús i Maria 27 64 28 55

3. Alcanar 27 70 28 53

4. Catllar 27 38 26 51

5. Vilaseca 27 46 29 47

6. Gandesa 27 45 40 47

7. Tortosa 27 45 30 43

8. R. Bítem 27 41 33 41

9. Cambrils 27 47 34 39

10. l’Ampolla 27 35 34 37

11. Roda Berà 27 30 35 34

12. Catalònia 27 45 56 34

13. Roquetenc 27 39 42 33

14. Camp Clar 27 27 52 26

15. Calafell 27 25 51 25

16. Salou 27 26 47 24

17. SP i SP 27 25 61 20

18. Cunit 27 24 70 13

Segona catalana

Resten set jornades pel final de les lligues.
PAU FOLQUÉ/D. COMUN. JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

Set jornades per al final.
Autèntic compte enrera i
molt per a determinar en

un final de lliga
apassionant.

Falta poc
PRÒXIMA JORNADA

Terrassa-Vic
Balaguer-Olot

Palamós-Pobla Mafumet
Castelldefels-Europa

Manlleu-Rapitenca (diu 17 h)
Santboià-Vilassar
Vilafranca-Rubí
Figueres-Júpiter

Cornellà-Gramanet
Gavà-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 32 20 6 6 53 23 66
2. Cornellà 32 19 8 5 59 31 65
3. Europa 32 18 10 4 44 21 64
4. Manlleu 32 14 12 6 40 23 54
5. Figueres 32 14 8 10 42 39 50
6. Terrassa 32 12 12 8 40 27 48
7. Rapitenca 32 11 15 6 36 26 48
8. Pobla Mafumet 32 12 10 10 42 38 46
9. Rubí 32 10 12 10 42 37 42
10. Gavà 32 11 7 14 32 34 40
11. Gramanet 32 7 18 7 27 27 39
12. Santboià 32 9 12 11 38 40 39
13. Castelldefels 32 9 11 12 23 36 38
14. Vilafranca 32 9 8 15 30 46 35
15. Muntanyesa 32 7 13 12 29 47 34
16. Vilassar 32 8 9 15 33 44 33
17. Palamós 32 7 11 14 36 51 32
18. Vic 32 6 11 15 28 44 29
19. Júpiter 32 6 9 17 31 50 27
20. Balaguer 32 4 12 16 30 51 24

Tercera divisió RESULTATS
32a jornada, Tercera divisió

Gramanet-Gavà 2-1
Pobla M.-Castelldefels 0-1
Europa-Manlleu 2-3
Rapitenca-Santboià 4-3
Vilassar-Vilafranca 2-2
Rubí-Figueres 2-3
Júpiter-Cornellà 1-1
Muntanyesa-Terrassa 0-0
Vic-Balaguer 2-1
Olot-Palamós 2-5

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Morell

Vilanova-Tecnofutbol

Torreforta-Torredembarra

Reddis-Igualada

Amposta-Martinenc (diu 17 h)

Valls-Andorra 

Sants-Ascó (diu 12 h)

Cervera-Santfeliuenc

Viladecans-Vista Alegre

RESULTATS

27 jornada, Primera catalana

V. Alegre-Morell 3-1

Tecnofutbol-Tàrrega 1-3

Torredembarra-Vilanova 1-1

Igualada-Torreforta 1-1

Martinenc-Reddis 2-0

Andorra-Amposta 1-0

Ascó-Valls 6-1

Santfeliuenc-Sants 2-1

Viladecans-Cervera 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 27 70 23 63

2. Santfeliuenc 27 45 21 59

3. Viladecans 27 50 21 59

4. Martinenc 27 51 24 51

5. Igualada 26 47 28 45

6. V. Alegre 27 45 42 42

7. Amposta 27 38 32 39

8. Tàrrega 27 36 40 37

9. Andorra 25 32 36 34

10. Vilanova 27 37 36 34

11. Reddis 27 29 59 30

12. Sants 27 39 53 28

13. Torreforta 26 30 42 28

14. Torredembarra 27 36 41 27

15. Cervera 27 30 47 26

16. Valls 27 26 45 26

17. Morell 27 21 46 25

18. Tecnofutbol 27 24 50 23
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QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

Diumenge, al Centre Esportiu Johnny Montañés de la Ràpita, es disputarà la Final del
Platinium que durant la setmana s’està disputant a les pistes del complex esportiu rapi-
tenc. Es preveu un cap de setmana intens i de molta qualitat de pàdel amb la presèn-
cia dels jugadors emergents en el rànquing ebrenc i amb d’altres tarragonins que dona-
ran més qualitat a la cita. Dimarts vinent, al Canal TE, ho comentarem.  

Pàdel. Platinium al C.E. Johnny Montañés

El Corbera va golejar al camp del
Godall per 1-5 i està més prop de
confirmar l’ascens. El Batea
també va golejar, en aquest cas
a casa contra la Galera per 5-1 i
s’afiança en la segona plaça, fent
un pas de gegant també per
assegurar l’ascens. Tots dos
equips s’enfronten en la propera
jornada lluitant per acostar-se
encara més a l’ascens. Serà un
derbi força atractiu.
L’Alcanar va descansar i segueix
tercer però ara amb tres punts
menys d’avantatge respecte el
filial del R. Bítem que va guanyar
el Benissanet i es situa encara
amb opcions d’ascens, a cinc
punts dels canareus. Destacar la
golejada del Roquetenc a un
Tivissa molt minvat i també un
nou triomf dels Muntells que com
vam avançar, milloraria a la sego-
na volta, com així ho està fent. El
Ginestar, per manca d’efectius,
va demanar l’ajornament al Bot.  

Corbera-Batea,
el derbi H. Tortosa Hidrocanal   30

CE Molins de Rei    28

Les tortosines van rebre a
l'actual campió de la catego-
ria, el CE Molins de Rei que
es desplaça a Terres de
l'Ebre amb la necessitat de
puntuar al camp tortosí per
mantenir les seves opcions
per disputar el Top 4 final de
la categoria. Tot i la condició
de favorit de les visitants,
l'Handbol Tortosa va tenir
controlat el joc durant tot el
partit, sense cedir avantatge
en cap moment i arribant a la
mitja part guanyant 15-11.

Amb concentració, bon tre-
ball en defensa i un atac reso-
lutiu, les tortosines van arri-
bar al minut 15 de la segona
part ampliant l'avantatge fins
a 9 gols (25-17). Les visi-
tants van reaccionar accele-
rant el joc i, tot i la relaxació
tortosina, no van poder tom-
bar el marcador, veient com
- a falta de l'últim partit- les
opcions per al Top4 se li
compliquen molt, si el Gavà
guanya en l'última jornada.
La clau de la victòria tortosi-
na fou el treball, la concentra-
ció i la confiança i va oferir
als espectadors un partit

vibrant, emocionant i brillant.
Aquest diumenge finalitza la
competició regular amb un
plat fort: les tortosines es
desplacen al camp del pode-
rós KH7 Granollers, que llui-
tarà per aconseguir la prime-
ra plaça en la classificació de
la màxima categoria de
l'handbol femení català.
Alineació: Ana Manjavacas,
Nerea Cardona i Paula
Estorach a la porteria; Jenifer
Cornejo, Aida Rieres, Núria
Albacar, Maria Valldepérez,
Paula Alcaide, Jèssica
Bertomeu, Eryka, Marta
Lliveria i Gisele Angel.

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Victòria sobre el campió

Exitos cap de setmana dels
judoques del Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa
Els Judoques del Nucli de
Tecnificació Priorat-Tortosa
han participat aquest cap
de setmana en dues com-
peticions. “La Europa Cup
cadet de Coimbra”
(Portugal) amb 5 represen-
tants a la selecció
Espanyola i el “Campionat
de Catalunya Sènior” amb 4
representants.
Europa Cup de Coimbra.
Torneig enquadrat dins del
circuit de copes d'Europa
que serveix per l'establi-
ment del ranking europeu,
la competició consta de
354 participants de 18
seleccions nacionals euro-
pees i 1 selecció
Americana. 
El dissabte es van disputar
els combats de les catego-
ries -44 Kg F, -40 Kg F, -52
Kg F,  -50Kg M, -55 Kg M, -
60 Kg M i -66 Kg M; on de
les 4 medalles obtingudes
per la selecció espanyola 2

van ser per representants
del Nucli de Tecnificació.
Carla Montañez Bronze en -
44 Kg. i Cristòfol Daudén
Esmel Bronze en -60 Kg.
Al mateix temps 4 els
sèniors del Nucli
Tecnificació estaven com-
petint al Campionat de
Catalunya celebrat a
Barcelona.
Erika Martínez, Bronze a -
63 Kg. Ariadna Escolà,
Bronze a -52 Kg. Daine
Cordero, Or a -48 Kg.

Oscar Gómez a -81Kg, tot i
haver guanyat el primer
combat, perdre 2ª ronda
contra Tomi (qui va quedar
1er), va guanyar la 1ª ronda
de repesca , va perdre la 2ª
ronda de repesca (amb el
que va quedar 3er).
Aquets resultats obren la
porta per que les tres noies
es classifiquen pel sector,
camí del Campionat
d'Espanya Absolut.

El dissabte passat es va dis-
putar a Roquetes la fase final
del campionat de Catalunya
juvenil de volei. Els quatre
equips foren el CE Roca-
Andorra, Futbol Club
Barcelona, el Club volei Salou
i l’amfitrió CV Roquetes. A la
primera semifinal, el
C.E.Roca-Andorra va imposar-
se al Club Volei salou per 0-3.
En la segona, els de
Roquetes van vèncer, amb un
triomf històric, al FC
Barcelona.
Amb un final d'infart. Tots els
sets van ser molt ajustats,
guanyant els dos primers el
conjunt barceloní. Però la
reacció roquetenca va ser
èpica i es va arribar al 2-2

amb tot per decidir en el
darrer set. Un darrer set emo-
cionant que, amb el suport
del públic local, es va decan-
tar per als jugadors de
Benjamin Cuevas.
D'aquesta manera, la final van
jugar-la el C.V.Roquetes -
C.E.Roca-Andorra, vencent el
conjunt visitant per 0-3 grà-
cies al seu gran joc i també al
cansament dels locals des-
prés del partit contra el Barça
del matí. Tant els campions
com els subcampions, estan
classificats per participar en
els campionats d'Espanya,
que es celebraran del 24 al
28 d'abril a la població de
Blanes. Per altra banda, la
lliga continua per als dos

seniors. El masculí rebia al
C.V.Avap Girona. L'equip
roquetenc no va fallar i va
guanyar per 3-1 amb parcials
(25-18, 25-21, 22-25 i 25-
23). 
Per finalitzar, l'equip femení va
realitzar el desplaçament més
llarg de la temporada. Van
anar a jugar al camp del
C.V.Andorra-Gym Urban, on
tot i començar amb bon peu
el partit guanyant el primer
set, no va ser suficient per
aconseguir la victòria, per-
dent per 3-1 (21-25, 25-19,
25-16 i 25-23). En la jornada
següent el sènior femení rep
al Colegio Alemán de
Barcelona i el masculí visita el
V.AA Lllars Mundet "B".

CLUB VOLEI ROQUETES

Fase final Campionat de Catalunya

Aquesta setmana el sènior
masculí obtenia la classificació
matemàtica a falta de dues jor-
nades per acabar la lliga.
Aquest punt que li era neces-
sari l'aconseguia dimecres
davant l'H Claret, partit ajornat
corresponent a la 4a jornada
de lliga. Partit molt dur i igualat
degut a la importància per als
dos equips. Els primers minuts
de la primera part van estar
dominats pel conjunt local amb
una renda de dos gols, però a
partir dels 15 minuts, el marca-
dor es capgirava i eren els visi-
tants els que passaven a domi-
nar-lo per dos gols. Una última
possessió del conjunt ebrenc
acabada amb gol feia retallar
les distàncies deixant el marca-
dor ajustat de 15-16 a la mitja
part. A la represa, els tortosins
van sortir a per totes, i en 5

minuts tornaven a dominar el
matx. A partir d'aquí, tot i que
els barcelonins no van deixar
de lluitar, els del Baix Ebre van
agafar una renda d'entre 4-8
gols i no la van soltar, avantat-
ge que s'aconseguia gràcies al
bon treball en defensa i a les
bones intervencions del jove
porter local. Així s'arribava al
resultat final de 31-25.
Dissabte, amb la classificació
per a les fases d'ascens a la
butxaca, els nois de Miquel
Pegueroles es desplaçaven a
Vilanova i la Geltrú. Tot i la clas-
sificació, els tortosins van sor-
tir a per totes per tal d'empor-
tar-se els dos punts per poder
lluitar per la 4a o 5a posició de
la lliga. Però els locals no els hi
ho van posar fàcil, ja que es
jugaven la permanència.
Resultat final de 24-24. Així,

s'acabaven les aspiracions
dels tortosins per poder lluitar
per una plaça més alta per tal
d'afavorir les eliminatòries per
l'ascens a segona. Aquest cap
de setmana l'equip ebrenc rep
al Pardinyes de Lleida.
D'altra banda, els juvenils van
imposar-se per 36-22 al CH St
Miquel  1 partit més està a 4
punts dels tortosins, i el que
significa que si els ebrencs
guanyen el partit aplaçat que
tenen contra el St. Miquel
(aquest cop a casa d'ells) i
aconsegueixen emportar-se
els dos punts de la pista del
Poblenou, és podrien procla-
mar líders de la fase regular.
Finalment els cadets, rebien
l'AE AULA i, tot i haver jugat un
bon partit no van poder acon-
seguir els dos punts El resultat
final va ser de 31-40.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

El sènior s’assegura la fase d’ascens

JUDO

Nucli Tecnificació Priorat-Tortosa

Jordi Tomàs va guanyar la
primera prova del campio-
nat d’Espanya celebrat a
Marbella. 
L’ampostí va guanyar les
tres mànegues per davant
del pilot local Francisco
Javier Prieto i del marroquí
Moulay Othmane. 
Tomàs va poder superar les
adverses condicions clima-
tològiues del mar, a causa
del fort vent. La moto va
funcionar molt bé, gràcies
en part al treball realitzat

durant l’hivenr per part dels
mecànics del Team Jets X
Amposta-MRG. Tomàs com-
pite con la marca
Bombardier. 
Després d’aquest èxit, l’e-
brenc entrenarà a conscièn-
cia preparant-se per al dia
28 d’aquest mes, quan s’ini-
ciarà en el canal olimpic de
Castelldefels en la primera
prova del campionat de
Catalunya, en la que hi
pendrà part en la modalitat
circuit, categoria Jet F3.

MOTOS AQUATIQUES

Jordi Tomàs guanya la primera prova de l’Estatal

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

Bar Aloha-Toscà 16 h (4)

Matadero-Casa Maso 18.10 h (2)

SA Casals-PM 7B FVidal 17.05 h (4)

Bar Munich-Moet 16 h (2)

PRÒXIMA JORNADA 

Pavelló Remolins 

Leis Clas-FS Reguers 17.05 h (2)

CFS Roquetes-Xapla Habana18.10 h (1)

Rehau-Vinallop Aube 16 h (1)

Nogans-G. Amics 17.05 h (1)

RESULTATS

5 jornada, 2a Fase Grup A 

Bar Aloha-Bar Munic 10-5

Moet-SA Casals 3-3

7B F. Vidal-Matadero’s 6-2

Casa Maso-Toscà 5-2

RESULTATS

5 jornada, 2a Fase Grup B  

Leis Clas-Nogans 4-2

G Amics-Rehau 3-6

Vinallop-CFS Roquetes 4-2

Xapla Habana-FSReguers0-1

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Bar Aloha 5 35 15 9
2. Casa Maso 5 21 16 7
3. SA Casals 5 26 15 6
4. Moet 5 16 14 6
5. Toscà 5 21 27 4
6. Munich 5 19 27 4
7. PM 7B F. Vidal 5 22 30 4
8. Matadero 5 13 29 0

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Leis Clas 5 25 11 10
2. Vinallop 5 31 17 8
3. FS Reguers 5 19 11 8
4. Nogans 5 18 22 4
5. CFS Roquetes 5 17 21 3
6. Rehau 5 15 22 3
7. Xapla Habana 5 15 24 3
8. G Amics 5 13 25 1
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L’ENTREVISTA DIANA MAR

CRAC de la setmana
SECCIÓ PATROCINADA PER:

FERRAN BEL I ACCENSI. ALCALDE DE TORTOSA
Més Ebre: En un moment
com l'actual de dificultats
econòmiques. Com es ges-
tiona un municipi com
Tortosa?
Ferran Bel: Actualment la
gestió és difícil en qualsevol
municipi des del més petit a
un com Tortosa d'uns
40.000 habitants.
Evidentment, Tortosa comp-
ta amb una serie de comple-
xitats a l’exercir una capitali-
tat, no només de comarca,
sinó d'un territori que li com-
porta unes responsabilitats i
una coordinació pressu-
postària addicional i que en
aquests moments no té
recursos suficients per fer-hi
front. És un moment compli-
cat.
ME: És preocupant l'endeu-
tament del consistori tortosÍ?
FB: L'Ajuntament de Tortosa
històricament ha estat
endeutat. Al principi de la
Democràcia poder no, però
el fet d'haver d'assumir ser-
veis i infraestructures de
capital i no arribar-li els recur-
sos ha portat a aquest
endeutament. Podríem par-
lar d'un nivell d'endeutament
alt. Un endeutament superior
al que s'estableix per a les
corporacions locals. A l’en-
trar com alcalde el 2007 em
vaig proposar reduir la quan-
titat d'endeutament. I m'a-
gradaria, que quan deixés
l'alcaldia o, segur, a l’acabar
aquest mandat, l'Ajuntament
estés menys endeutat del
que estava quan vaig assu-
mir-la. Properament, es pre-
sentaran els resultats de la
liquidació pressupostària de
2012. Li avanço que els
resultats són molt bons.
Però, independentment, d'a-
quests resultats tinc molt
clar que s'ha de continuar

fent l'esforç de contenció
que hem vingut fent en els
darrers temps perquè men-
tre no ens posem al dia en
cobrar el que a hores d'ara
ens deu la Generalitat de
Catalunya deixar de fer
aquest esforç ens comporta-
ria problemes de tresoreria.
ME: En els pressupostos
d'enguany en què s'han
repartit les partides més
grans?
FB: Tenim les partides que
consideraríem importants
com serien Serveis Socials i
Seguretat. I altres partides
que en alguna ocasió es
poden titllar d'insignificants,
però que per a l'Ajuntament
també són importants. Un
exemple, d'aquestes parti-
des seria l'enllumenat públic.
Des de l'Ajuntament estem
treballant per reduir la des-
pesa en aquesta partida, en
200.000 euros. I tot i la
reducció estarem parlant de
800.000 euros.
Essencialment el pressupost
s'ha destinat a serveis com,
també, el Servei de
Transport Públic al que es
destinarà una partida de
300.000 aproximadament.
ME: En aquest 2013 s'apli-
carà algun tipus de modifica-
ció tarifària?
FB: Amb els impostos el que
estem fent de manera cada
cop més insistent és intentar
que tothom pagui. Això pro-
voca un increment en la
recaptació sense tenir la
necessitat de pujar els
impostos. Fa temps que
venim fent campanyes cen-
trades en cada impost per
controlar el pagament. Ara
amb l'IBI (impost bens immo-
bles) es farà una recaptació
molt important arran d'una
campanya adreçada a con-

trolar aquells immobles que
no pagaven l'impost. Baixar
no baixem els impostos però
aquest control que estem
duent a terme ens permet
destinar recursos a iniciati-
ves com la tarifació especial
que durem a terme amb l'ai-
gua. Els usuaris que consu-
meixin menys aigua de la
mitjana tindran un descomp-
te, a l'igual que qui consu-
meixi molt més també serà

sancionat amb un increment
de la factura. Però en el cas

de l'aigua, aquelles persones
que no arribin a la renda míni-
ma bàsica podran beneficiar-
se d'una reducció de la factu-
ra d'aigua del 80%. Tot això
ha estat possible gràcies al
control i detecció d'aquells
que no pagaven (persones i
entitats).
ME: Al 2014 s'acabarà el
Pla del Nucli Antic (PINCAT)?
FB: Queda molta feina per
fer. Però, precisament al

casc antic se n'ha fet molta i
a la vegada s'ha de dir, que

la gent ha respòs molt: s'han
obert petits comerços; les
associacions de veïns en
col·laboració de l'Ajuntament
han rehabilitat façanes. En
definitiva, un treball conjunt
que fa que aquest procés de
rehabilitació al barri, tot i la
crisi, es pugui mantenir i con-
tinuar. Durant aquest any
tenim previsió de posar en
marxa l'aparcament de les
delegacions i durant el 2014
acabar el carrer Montcada i
la plaça Montserrat

ME: Què significa el sector
del Turisme a hores d'ara
per a Tortosa?
FB: Una opció de futur i molt
important dirigida als mer-

cats més assequibles: els
propers. 
En aquests moments la crisi
econòmica fa que ens tro-
bem davant una gran oportu-
nitat. No hem de deixar de
banda el turisme exterior,
però ara el turisme interior,
el més pròxim ens pot donar
molt bons resultats a curt
termini. La ciutadania en con-
junt ha de prendre conscièn-
cia que el turisme és l'actiu
de present i futur. 
Ens hem d'acostumar al
turisme i li hem de posar la
vida més fàcil. Quan dic això
no em refereixo només als
restauradors o els
comerços. Parlo de la ciuta-
dania en general.

«Ens hem d’acostumar al turisme i
li hem de posar la vida més fàcil
perquè és una font d’ingressos»
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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 PER 4 PERSONES 

• 300 Gr. d`escamarlans
• 200 Gr. de llagostins
• 2 Sèpies
• 150 Gr. pebrot verd
• 50 Gr. de tomàquet ratllat
• 150 Gr. de rap
• 400 Gr. d`arròs
• 2,5 l.. De fumet de peix
• Oli d`oliva
• Sal

PREPARACIÓ:

Agafarem una cassola gran i fonda i fiquem l`oli, el pe-
brot verd tinxat, el rap trossejat i la sèpia, els llagostins,
els escamarlans, i el tomaquet ratllat i es fa un sofregit.
Un cop ja el tenim, tirem l`arròs, li donem dos voltes i
afegim el fumet de peix. Es deixar bullir a foc mig fins
que estigui cuit. Bon profit

Recepta de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Arròs caldós  

HOTEL RESTAURANT JUANITO PLATJA - SANT CARLES DE LA RÀPITA
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Sauras Pons, Rosa   

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Xavier Ferre - Lluis Ferre 

Passeig Canal, 7.  (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada augmentarà ràpidament la nuvolositat d'oest a est fins a quedar molt ennuvo-
lat o cobert arreu fins a primera hora de la tarda. A partir de llavors la nuvolositat minvarà
d'oest a est i a partir de mitja tarda quedarà restringida al sector central del litoral i prelito-
ral i d'altres punts de l'extrem sud. A la resta de Catalunya quedarà serè en conjunt a par-
tir de mitja tarda.
Independentment, romandrà molt ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu tot el dia.
Precipitacions
De matinada se n'esperen al terç oest i de forma més dispersa són possibles a la resta del
territori. Al matí i fins a primera hora de la tarda afectaran a qualsevol punt del país, si bé
les més extenses i continuades es donaran al quadrant nord-est i a la resta del Pirineu. A
partir d'aleshores minvaran i quedaran restringides al sector central del litoral i prelitoral i
al vessant nord del Pirineu. Seran d'intensitat entre feble i moderada, localment amb tem-
pesta i puntualment al Pirineu amb calabruix. Acumularan quantitats poc abundants de pre-
cipitació, localment abundants al quadrant nord-est i a punts de la resta del Pirineu.
La cota de neu baixarà als 2400 metres al Pirineu occidental de matinada, la resta del dia
anirà baixant progressivament arreu fins a situar-se al voltant dels 1600 metres al Pirineu
a primera hora de la tarda, i baixarà fins als 800 metres al final del dia al seu vessant nord.
Temperatures
Les temperatures baixaran progressivament al llarg del dia, les mínimes a molts punts es
donaran al final de la jornada i el descens serà entre lleuger i moderat. Les màximes baixa-
ran entre moderadament i acusadament.
Les mínimes es mouran entre els 0 i 5 ºC al Pirineu, entre els 5 i 10 ºC al litoral i als dos
extrems del prelitoral, i entre els 3 i 8 ºC a la resta.
Les màximes oscil·laran entre els 8 i 13 ºC al Pirineu, entre els 10 i 15 ºC al Prepirineu, i entre
els 14 i 19 ºC a la resta del país, si bé a punts de l'extrem sud podran arribar als 21 ºC.
Visibilitat
Regular en conjunt, si bé localment serà dolenta en moment de xàfec. Hi haurà alguns
bancs de boira i boirina als vessants de les muntanyes fins a migdia. A banda, quedarà
dolenta al vessant nord del Pirineu tot el dia.
Vent
De matinada el vent serà fluix i de direcció variable a l'interior i bufarà el terral fluix al
litoral. La resta del dia, bufarà vent de components nord i oest entre fluix i moderat en
general, si bé hi haurà intervals de vent fluix i de direcció variable fins a primera hora
de la tarda a punts de la meitat est i fins al final de la jornada a punts del sector central
del litoral i prelitoral.
A banda, bufarà la tramuntana entre fluixa i moderada amb cops forts a l’Empordà i el
mestral entre fluix i moderat a les terres de l'Ebre.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si no en teniu de parella  tindreu  uns dies
més  tranquils  i l'únic  que us  pot fer tronto-
llar  és la possibilitat  d'alguna  enganxada
amb algú  del la feina , o  algú  de l'escola.  

Taure
20/4 al 19/5

Es plantegen  uns dies  divertits  amb moltes
propostes  bones  per passar-ho  bé, tot  és
posar-hi  ganes. Us trobareu  amb la  simpa-
tia  que  la gent  us mostrarà.

Bessons
20/5 al 21/6

Haureu d'anar  en compte  perquè  la rapide-
sa  amb la que us  enfadareu  serà  molt gros-
sa, per tant hi hauran  moments  de força
crispació  sobretot , dins  de casa.

Cranc
22/6 al 21/7

Grans  tendències  a voler quedar-vos  a casa
a no voler  saber res de ningú, si no és  pas
que tingui  una importància  especial per vosal-
tres.

Lleó
22/7 al 22/8

Podreu fer una mica  el que  uns doni la gana
, ja que  moltes coses  que normalment  us
priven  de ser lliures, us permetran  fer una
mica  la vostra  i això  és  d'agrair.

Verge
23/8 al 21/9

Ja era  hora  que podéssiu passar  uns dies
com els que  es presenten , amb punts  molt
favorables  i facilitat  de sortir-vos  amb la vos-
tra  sempre  que us  ho proposeu. 

Balança
22/9 al 22/10

Per  culpa  d'alguna  amistat  perdreu  el bon
rotllo  que teniu  amb una altre persona . la
vostra  amistat  us  farà  veure  realment  com
és   aquesta persona  en realitat.

Escorpí
22/10 al 21/11

Semblarà  que estigueu  flotant  i , a sobre ,
és  possible  que la sensació  que tingueu  és
la  de no  estar  en aquest  planeta , feina  hi
haurà  per  fer-vos  baixar  del globus.

Sagitari
21/11 al 21/12

Si en qüestió de diners  sempre  anéssiu
així  la costa  estaria  força bé , ja que
podeu  guanyar  diners  fàcilment  i això  és
bo i important . Bon moment  per a invertir.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindreu  la necessitat  de sentir-vos  acot-
xats  i protegits , i no és  pas  que tingueu
motiu  per sentir-vos  malament, és  tant sols
que trobeu a faltar  la pau  i la tranquil·litat .

Aquari
20/1 al 18/2

Sembla  que no  hi ha  res que  us surti bé ,
només  feu que  veure  entrebancs  per a tot.
No us  desespereu , les coses  volen  temps  i
ara  es el moment de la mare ciència.  

Peixos
19/2 al 20/3

Comenceu  a posar ordre  a casa ,sempre  la
soleu  tenir  de potes  enlaire  i segons dife-
rents  cultures  orientals , si teniu  desordre  a
casa també  el teniu  a la vostra vida.

MATÍ

COBERT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 11°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  

Vila-seca . Local a
l logar  de 80m2,
dues plantes, esqui -
nera amb tota  la
façana acristalada,
ideal per a qualse-
vo l  negoc i . .  Preu
1.000E/mes.  Te l :
977249700  

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb
balcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,
tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Reus .  P laça
Hercules. Local per
reformar en edif ici
nou. 160m2, canto-
ner.  Pos ib i l i ta t  de
l logar plaça de par-
qu ing.  L loguer
1.100E/mes.  Te l :
610203144

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en

àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-
patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   

Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

La Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

Sant Carles de
la Ràpita. Es
ven barca de
7’5 m, marca

Four Winns
amb dos

motors OMC de
150 CV cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

LA RÀPITA

ES TRASPASSA
LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87
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La regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar impulsa aquest
premi de Narrativa dotat
amb 3000 euros i la publi-
cació de la obra guanyado-
ra a través de Cossetània.
I és que malgrat els
moments de dificultat
econòmica el consistori
calero ha volgut renovar
la seva aposta per la cultu-
ra en aquesta vint-i-unena
edició del premi. “Sabem
que són moments difícils,
però mentre puguem,
mantindrem la nostra
aposta per las cultura i
per aquest premi literari,
bàsicament perquè la filo-
sofia es donar suport als
escriptors joves una bona
part dels quals estan
començant, i perquè la
llengua catalana necessita

de nous escriptors i de
premis com aquest”, expli-
ca Eva del Amo, regidora
de Cultura.
De les 24 obres admeses,
l'obra de Carbonell va ser
premiada per unanimitat
per tots els membres del
Jurat el passat 9 de
febrer. El jurat ha estat for-
mat per Judit Juncosa
(representant de l'edito-
rial), Marta Magrinyà
(escriptora de Reus, que
va guanyar el premi en una
anterior edició), Olga Gas
(filòloga i professora
d'Institut), Joan Rebull
artista local i Manel
Alarcón que actua com a
secretari. També va for-
mar part del jurat Emigdi
Subirats, Premi al Mèrit de
les Lletres Ebrenques, que
serà l'invitat d'honor del
lliurament del premi.
Les immediacions del
Castell de Sant Jordi,
seran l'escenari natural
d'una jornada festiva que
aquest any commemorarà
els seus 31 anys de cele-
bració amb la presència
del miquelets de
Catalunya, una recreació
històrica que retornarà
l'esplendor a la fortalesa

que va manar construir
Pere I. La Jornada
començarà a les 9 del
matí amb una caminada

que recorrerà el GR92
desde l'Ametlla de Mar fins
al castell. A les 10 es pre-
vist que comenci la sardi-
nada popular, la qual coin-
cidirà amb les recreacions
històriques. 
Els més petits com cada
any, també seran protago-
nistes, ja que s'organitza-
ran a partir de les 11
diverses activitats per ells,
amb diversos taller com el
d'encunyació de monedes

o el treball en una granja
de gallines.
Al llarg del matí, Naturbike
oferirà la possibilitat de fer
diversos recorreguts gra-
tuïts d'iniciació al kaiak per
les immediacions de la
platja de Sant Jordi
d'Alfama. 
A partir de les 13 hores al
voltant d'un paratge natu-
ral com la llacuna costane-
ra de Sant Jordi, està pre-
vist l'inici del concurs de

paelles. Els guanyadors
del concurs rebran els
següents premis: 150
euros el primer premi, 120
el segon, i 100 euros el
tercer i una botella de
cava per a tots els partici-
pants. La xaranga el
Suquet Calero amenitzarà
l'acte. D'altra banda de 10
a 11:30, i de 17 a 19 es
podrà visitar l'exposició
XEIC! Paraules de l'Ebre al
Castell.

Lliurament del XXIè Premi de Narrativa 
Vila de l'Ametlla de Mar Castell de Sant Jordi 

Aquest diumenge el
castell de Sant Jordi, i
la celebració de la
Diada, serà el marc
del lliurament del XXIè
Premi de Narrativa
Vila de l'Ametlla de
Mar. El guanyador d'a-
questa nova edició ha
estat Ivan Carbonell,
llicenciat en Filologia
Catalana i Humanitats
per la Universitat de
Valencia, i professor
de secundària amb
l'obra Els aprenents
de traïdor.

L'obra ‘Els aprenents de traïdor’, d'Ivan Carbonell, ha estat la novel·la guanyadora

LITERATURA

CULTURA

REDACCIÓ

El premi s'entregarà en el marc de la
Diada al Castell de Sant Jordi, que

aquest any viurà una recreació
històrica a càrrec dels Miquelets de

Catalunya

                     


