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A altres llocs de Catalunya ja
fa temps que se’n parla però a
l’Ebre, de moment, les espè-
cies habituals de mosquits i la
mosca negra ja eren prou per
prear maldecaps als organis-
mes responsables del control
d’estes poblacions d’insectes
per evitar que es disparen els
seus efectes. Ara, inevitable-
ment, ja es pot dir que el
mosquit tigre, originari del
sud-est asiàtic i localitzat per
primer cop a Catalunya al
2004 prop de Barcelona (a
Sant Cugat del Vallès) també
ha arribat a l'Ebre per incor-
porar-se a la llista d’espècies
indesitjades. P3

El que faltava...

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i els representants de la comunitat islàmica de la ciutat han anunciat el
trasllat del centre de culte musulmà, actualment ubicat a la plaça Montserrat -en ple centre històric, a
una nau del Polígon Pla de l’Estació. P3

L’Ajuntament i la comunitat islàmica de Tortosa
acorden traslladar el centre del culte

Terres de l’Ebre. Pallarés remarca que el
pressupost 2014 per a les TE “prioritza els
temes socials i sanitaris”.                          

P4

Esports. L’aldeana Núria Gas, cinquena al
mundial de patinatge a Taipei (Taiwan). Un gran
èxit per a l’Aldea i per a les Terres de l’Ebre.

P18

Terres de l’Ebre. L’Ametlla de Mar rep amb
prudència l’anunci de la ministra Pastor sobre
l’A7.   
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

Des de fa un parell de setmanes, hi ha molta
gent que ens pregunta sobre el local i el pàr-
quing que han quedat buits sota la plaça
Adolf Ventas, on hi havia fins fa no gaire el
Mercadona, al passeig del Canal. És per això
que he considerat adient fer aquest article,
per clarificar a la ciutadania sobre qui recau
la propietat del local i les possibles alternati-
ves que hi pot haver per impulsar la implanta-
ció de noves superfícies comercials. 
Primer que res, cal advertir i deixar ben clar
que l'amo de la finca és l'Ajuntament, per
tant, el poble. La història comença l'any
1996, quan el Ple de l'Ajuntament d'Amposta
va atorgar una concessió per fer un ús privat
del subsòl a l'empresa Prosoma SA, durant
45 anys. Aquesta operació es va fer a canvi
que l'empresa en qüestió urbanitzés la plaça
Adolf Ventas. Després, l'any 1999, l'alcalde
Joan Maria Roig va autoritzar de forma irregu-
lar Prosoma SA a fer dues hipoteques sobre
aquesta mateixa concessió. Aquestes hipote-
ques es van cancel·lar a les acaballes de
l'any 1999 i principis de l'any 2000, però el
Ple no va subsanar la irregularitat de què us
parlava fins l'any passat. Òbviament, el nos-
tre Grup Municipal, a més de manifestar la
desaprovació del procés que va impulsar l'an-
terior alcalde, va optar per abstenir-se en la
votació i deixar en mans de CiU la correcció
d'aquell fet. 
L'any 2002, el Ple de l'Ajuntament, amb l'abs-
tenció dels dos regidors que tenia llavors
ERC d'Amposta, va autoritzar a l'empresa
Prosoma SA a fer un arrendament financer
de la concessió en favor de l'entitat Bankinter
SA com a arrendadora i Gestora Inmobiliaria
Ibérica 2000 SL com a arrendatària, amb
una opció de compra per un període de 12
anys. I aquesta va ser la situació fins l'any
2012, moment en què Mercadona es traslla-
da a la nova ubicació, a la plaça de la
Castellania. 
L'empresa Gestora Inmobiliaria Ibérica 2000
SL, que n'és l'arrendatària des de l'any 2002,
exerceix l'opció de compra de la concessió,
per poc més de 10.000 Û, convertint-se d'a-
questa manera en la titular, i demana a
l'Ajuntament autorització per traspassar
aquesta concessió a dues noves entitats:
Solvia Development SL i Tenedora de
Inversiones y Participaciones SL, totes dues
societats immobiliàries del Banc Sabadell.
Aquesta última autorització va passar pel Ple
de l'Ajuntament el 30 de juliol del 2012,
sense el suport de l'oposició, ja que tot
aquest procediment es va fer de forma preci-
pitada i sense tenir tota la informació

necessària per
poder debatre
aquest punt. 
Amb aquesta
darrera opera-
ció, la titularitat
de la concessió
recau sobre
una entitat
bancària per
als propers 28
anys, si no és
que hi torna a
haver un canvi. Però, seria possible recupe-
rar aquest espai i gestionar-lo des de
l'Ajuntament? La resposta és sí, perquè el
plec de condicions ho permet, sempre que
ho justifiquin circumstàncies sobrevingudes
d'interès públic i mitjançant una indemnitza-
ció al concessionari. La qüestió essencial
passa per saber el preu que s'hauria de
pagar i si estem disposats a assumir-lo. No
obstant això, queda bastant clar que podem
capgirar la situació actual a favor d'una zona
de la ciutat que s'ha vist perjudicada per una
menor afluència de clients arran el trasllat
d'una superfície comercial tan important com
ho és Mercadona. 
Els botiguers d'aquest barri, preocupats per
aquest impacte, estan recollint signatures
precisament per impulsar una nova activitat
al subsòl de la plaça Adolf Ventas. I des
d'ERC d'Amposta els donem tot el nostre
suport, perquè ja fa molt de temps que
estem sent crítics amb les polítiques comer-
cials que s'estan impulsant des de
l'Ajuntament. Al nostre parer, l'equip de
govern no té idees per reforçar aquest sec-
tor econòmic i, cada vegada que mou fitxa,
provoca l'efecte contrari al que hauria de ser:
l'impuls i la consolidació del comerç.
L'equip de Govern, amb el desenvolupament
de les galeries comercials de Futuro Ciudad
Amposta, va diluir el caràcter comercial de
les zones més tradicionals. Però això no és
nou ja que, amb anterioritat, van fer exacta-
ment el mateix amb el potencial que havia tin-
gut sempre Amposta en l'àmbit de l'oci noc-
turn, que acollia gent de totes les Terres de
l'Ebre. 

Adam Tomàs
Portaveu d'ERC d'Amposta

Hem parlat en més d’una ocasió del pri-
vilegi que significa viure al nostre territo-
ri. I ho és. Però les seues característi-
ques també generen invasions que cal
controlar i per les que ja s’està treba-
llant. Ara ha arribat el Tigre...quan
estem Negres en el moment que arriba-
va el final de la tarde i els mosquits ens
amarguen els passejos. I per no parlar

del cargolet...bé, de tot plegat hem de
saber sobreviure i els tractaments, dins
de les possibiliats, ens han de fer estar
tranquils. Ni si arriben dels pneumàtics
de cotxes d’altres indrets o de si arriben
perquè amb el riu i el nostra tarannà es
troben còmodes...no creessin alarmis-
me però simplement hem de saber que
el Tigre també s’ha instal.lat.  

Editorial

El DeltaERC d’Amposta signem per recuperar 
el subsól de la plaça Adolf Ventas

Opinió

Les execucions hipotecàries i
els desnonaments per impaga-
ment d'hipoteques són sense
cap dubte una de les cares
més dramàtiques de la crisi,
una autèntica xacra que està
generant una enorme alarma
social. Sense anar més lluny, a
les Terres de l'Ebre la PAH està
atenent uns 30 casos actius i,
cada setmana, 5-6 noves famí-
lies se sumen a les assemblees
de la plataforma buscant ajuda
als seus problemes hipotecaris
i de vivenda.
Després de l'estiu, la PAH Ebre
ha arrancat amb força. Aquest
darrer més d'octubre s'han fir-
mat dos dacions en pagament
amb la Caixa, la de Saúl i la de
Rosa i Fernando, esta última
amb un lloguer assequible de
220Û mensuals. També s'ha
aturat per via judicial un desno-
nament previst per al 8 de
novembre a Deltebre i s'han
realitzat acompanyaments a les
oficines de Bankia de Tortosa i
Amposta per negociar dos
dacions en pagament. 
Bankia està sent protagonista
últimament de les accions de la
PAH Ebre. La setmana passa-
da, en una roda de premsa a la
Plaça Alfons de Tortosa, la PAH
denunciava que 'Bankia estafa,
desnona, tanca i fuig', ja que
tanca totes les seues oficines
de les Terres de l'Ebre el prò-
xim 22 de novembre, deixant
en situació de desemparament
unes 15 famílies que tenen pro-
cessos oberts, i fent-los des-
plaçar uns 100km fins la ciutat
de Tarragona per qualsevol
negociació de la seua hipoteca.
Bankia va ser el centre d'una
tupida xarxa clientelar beneficia-
da amb càrrecs, prevendes i
préstecs en condicions privile-
giades deixant després de sí un
forat que totes estem pagant.
Totes menys les verdaderes
culpables de la crisi.  Una enti-
tat financera que, en paraules
del seu president, “part de 3
problemes fonamentals: la
solvència, la liquiditat i la rendi-
bilitat”, mereix seguir viva a
costa dels diners de totes, de
retallades i privatització de ser-
veis públics com els serveis
socials, la sanitat i l'educació,
de reducció de salaris o d'aug-
ment d'impostos? La PAH Ebre
creiem que no, que esta és una
mostra exemplar de la pre-

potència de la casta mafiosa
bancària, i denunciem el
menyspreu sistemàtic d'una de
les entitats financeres rescata-
da amb diners públics pel
Govern espanyol, però també
som conscients que ara no
poden abandonar estes famí-
lies, i per això es reclama un
interlocutor que es desplaci
mensualment a la zona i que
doni solució als casos de des-
nonaments que l'entitat té a la
província.
El marc legal que regula els
impagaments d'hipoteques
condemna a famílies insolvents
a l'exclusió social i les deixa
sense marge per refer les
seues vides ni horitzó algun de
recuperació, però la PAH ens
ha demostrat que les persones
no estem soles i que juntes
podem aconseguir pressionar
els bancs, els polítics i fins i tot,
superar les lleis. 
Este mes de novembre és l'ani-
versari de la PAH Ebre. El dia
24 farà un any de la primera
reunió per constituir l'assem-
blea de la plataforma al nostre
territori i per celebrar-ho s'està
preparant una festa al CSA Lo
Maset de Deltebre. Es pretén
que sigui una jornada festiva
dedicada a totes les afectades
i oberta a tota la ciutadania. 
Mentrestant però, la feina no
para. Per al 20 desembre
Bankia vol deixar al carrer una
altra família de l'Aldea amb tres
infants, i es lluitarà per parar
abans de la data este desnona-
ment per via judicial. A més a
més, les assemblees d'afecta-
des segueixen setmana rere
setmana. Són tots els dimarts
al Centre Cívic de ferreries,
Tortosa, a partir de les 19h. Si
sou persones afectades per
algun procés hipotecari i bus-
queu ajuda, o simplement voleu
col·laborar, us podeu passar a
demanar informació i a partici-
par de l'assemblea. La PAH
convida a les persones afecta-
des a sumar-se a la Plataforma:
la unió és la millor manera que
tenim ara per vèncer la por, les
amenaces i els abusos dels
bancs. La solidaritat, la nostra
millor arma. I este, n'és un clar
exemple.

Arantxa Luque Cortés 
Membre de la PAH Terres de l'Ebre,

Acampada Terres de l'Ebre 15M i CUP
Deltebre

A les TE, també “sí que es pot”
Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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Ara, inevitablement, ja es
pot dir que el mosquit tigre,
originari del sud-est asiàtic i
localitzat per primer cop a
Catalunya al 2004 prop de
Barcelona (a Sant Cugat del
Vallès) també ha arribat a
l'Ebre per incorporar-se a la
llista d’espècies indesitjades.
El Consorci de Serveis
Agroambientals de les Terres
de l'Ebre (CODE) ha confir-
mat que l’Aedes albopictus,

el nom científic del popular-
ment conegut com a mos-
quit tigre, ha estat localitzat
ja a diversos indrets de cinc
poblacions de les Terres de
l’Ebre, totes elles costane-
res: l’Ampolla, Camarles,
Sant Jaume d’Enveja,
Amposta i Sant Carles de la
Ràpita. 
De fet, segons ha explicat
Raül Escosa, director tècnic
del CODE, a l’Ampolla ja se
n’havia detectat algun exem-
plar esporàdic fa dos anys, i
era qüestió de temps que
acabés escampant-se. Com
fan habitualment, els tècnics
del CODE han demanat la
col·laboració ciutadana per
intentar eliminar els focus de
cria dels mosquits, ja siga el
tigre o els habituals de la
zona, evitant dixar tolls o
recipients amb aigua a l’aire
lliure. El CODE ha fet avui
balanç de la campanya de
control de les poblacions de
mosquits i mosca negra. Pel
que fa al primer, s’han fet
uns 460 tractaments, bàsi-

cament aeris, entre ells
sobre 2.500 hectàrees d’a-
rrossars, a més de zones
naturals del Parc Natural del
Delta de l’Ebre. La campanya

de la mosca negra ha resul-
tat enguany més problemáti-
ca, pel fet que el cabal del
riu va baixar molt elevat
durant la primera meitat de

l’any, la qual cosa va impedir
abocar el BTI perquè hagués
resultat ineficaç a l’hora d’a-
cabar amb les larves,
segons els tècnics. Quan es

va poder realizar el tracta-
ment, al juliol, la mosca esta-
va ja en plena eclosió.

El mosquit tigre, detectat a 
cinc poblacions de les Terres de l’Ebre

A altres llocs de Catalunya
ja fa temps que se’n parla
però a l’Ebre, de moment,
les espècies habituals de
mosquits i la mosca negra
ja eren prou per prear mal-
decaps als organismes
responsables del control
d’estes poblacions d’insec-
tes per evitar que es dispa-
ren els seus efectes.

A l’Ampolla, Amposta, Camarles, Sant Jaume i la Ràpita

S’ha demanat la col.laboració ciutadana per intentar eliminar els focus de cria dels mosquits

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i els representants de la
comunitat islàmica de la ciutat
han anunciat el trasllat del cen-
tre de culte musulmà, actual-
ment ubicat a la plaça
Montserrat -en ple centre
històric, a una
nau del Polígon Pla de
l’Estació. Aquest anunci resol

una situació complexa, que
s'ha allargat durant gairebé
13 anys, en què els fidels
musulmans han hagut de fer
les seves pràctiques
religioses en un espai que
sovint es quedava petit i els
obligava a fer l'oració al
carrer. El trasllat permetrà
"dignificar la pràctica religiosa

dels fidels musulmans, al
mateix temps que dignifiquem
la ciutat", ha
precisat l'alcalde, qui ha apro-
fitat per agrair el suport i la
comprensió de veïns i comer-
ciants durant tot aquest
temps. En el mateix sentit
s'ha expressat el president de
la comunitat de la Mesquita Al

Fath, Ali BrikiBriki. El trasllat es
farà a una nau d'una superfí-
cie de 440 m2 del polígon Pla
de l'Estació, un espai suficient
per acollir els fidels de
Tortosa i també els de la
comunitat de Roquetes, que
quantifiquen entre 500 i 600,
ha dit Azeddine Lahlahi, vice-
secretari de la comunitat, qui
també ha indicat que es trac-
ta d'una adquisició
finançada amb fons dels pro-
pis fidels. 

L’Ajuntament i la comunitat islàmica de
Tortosa acorden traslladar el centre del culte

AL POLIGON PLA DE L’ESTACIÓ
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Les Terres de l’Ebre rebran
una inversió “real” de 21,6
milions d’euros el 2014,
segons contempla el pressu-
post aprovat per la
Generalitat, que aquesta set-
mana ha estat presentat pel
delegat del Govern al territo-
ri, Xavier Pallarés. Davant les
crítiques per la reducció de la
inversió respecte a l’any pas-
sat, el delegat ha valorat el
pressupost com “un projecte
que dóna prioritat als temes
socials i sanitaris, a la crea-
ció d’ocupació i protecció de
les persones però, en el qual
també hem de destinar una
part important a passar per
caixa tot allò que es va fer i
no es va pagar, i invertim en
algunes obres més grans
que necessita el territori”.
“No és evidentment el que
voldríem tenir però, és l’únic
pressupost que podem pre-
sentar i que podrem complir
quan acabi el 2014” ha pun-
tualitzat. Pallarés admet que

hi haurà “una baixada impor-
tant, respecte el 2012”, i ha
explicat que això bàsicament
es deu a que hi ha obres dels
regadius a les quatre comar-
ques de l’Ebre que l’any pas-
sat s’emportaven la major
part del pressupost i
enguany, algunes ja estan
executades, d’altres en exe-
cució i d’altres, “malgrat no
comptabilitzar-les en aquest
pressupost sí s’executaran el
2014, mitjançant el conveni
amb el Departament

d’Agricultura i la Comunitat
de Regants, perquè sigui
aquesta mateixa qui adjudi-
qui l’obra”. Pallarés ha repas-
sat les inversions principals,
en obres com la comissaria
dels Mossos a l’Ametlla (1’7
MEUR); el col·legi de St.
Llàtzer a Tortosa (3’6 MEUR);
l’estació d’autobusos a
Amposta (1’6 MEUR); les
obres de pàrquing i urbanit-
zació de la plaça del carrer
Montcada, on s’ha d’ubicar
l’edifici de la Generalitat, a

Tortosa (1’5 MEUR); el pro-
jecte de remodelació de
l’Hospital Comarcal de Móra
d’Ebre (3’6 MEUR) o el sòl
industrial a Gandesa i a Bot
(500.000Û) i ha explicat que
també preveu una bona part
del pressupost per al paga-
ment d’interessos d’obres ja
executades. D’altra banda,
Xavier Pallarès ha destacat
algunes altres actuacions
que “si bé no apareixen en el
pressupost d’inversions
reals, cal que tinguem pre-
sents i que també augmen-
ten la inversió global del
Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre”. Entre
aquestes actuacions, el dele-
gat del Govern ha posat com
a exemple els 40 MEUR que
el Departament de Benestar
Social i Família destina cada
any a les places concertades
en residències per a la gent
gran, dels centres de dia de
gent gran i dels d’atenció a la
infància; o els 600.000Û que
el Departament d’Agricultura
destina a combatre la plaga
del cargol poma; les obres
RAM del Departament
d’Ensenyament que destina

el proper any 750.000Û per
al Col·legi Lluís Viñas de
Móra d’Ebre o 400.000Û per
a diversos col·legis de totes
les comarques que ho neces-
sitin; també Ensenyament,
mitjançant Infraestructures
de la Generalitat de
Catalunya SAU, i amb
l’Ajuntament de La Ràpita,
destinarà una inversió per a
les obres de l’Institut Els
Alfacs de la Ràpita; o el
500.000Û que es destinen a
l’Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (IDECE)
per a navegabilitat; o
800.000Û en obres de man-
teniment que el Departament
de Justícia destinarà als
diversos jutjats de les Terres
de l’Ebre. Concretament, el
Pressupost de la Generalitat
2014 per a les Terres de
l’Ebre destina en inversions
reals 9’6 MEUR per a la
comarca del Baix Ebre; 4’2
MEUR per al Montsià; 5’7
MEUR a la comarca de la
Ribera d’Ebre i 1’3 MEUR per
a la Terra Alta; a més dels
645.000Û per a inversions
no territorialitzades.

La Direcció General
d’Ordenació del Territori i
Urbanisme ha tramès a
l’Agència Catalana de
l’Aigua, la sol·licitud presen-
tada per l’Ajuntament
d’Alcanar, en què es demana
l’anàlisi periòdica de l’aigua
del litoral costaner, arran de
les taques detectades el
setembre passat durant els
treballs d’injecció de gas a la
plataforma marina del pro-
jecte Castor. La Policia Local
d’Alcanar va redactar un
informe on s’assenyalava
que en les mateixes dates
en què es van realitzar els
treballs d’injecció de gas, es
van detectar un seguit de
taques fosques a prop de la
costa, possiblement proce-
dents dels treballs de la pla-
taforma marina. En aquest
sentit, el consistori canareu
lamenta els perjudicis que el
projecte Castor pot provo-
car per al sector de la pesca
i per als recursos naturals
de la zona, així com a la
imatge turística del municipi.

Taques
aparegudes al mar
entorn del Castor

Pallarés remarca que el pressupost 
“prioritza els temes socials i sanitaris”

Les Terres de l’Ebre rebran una inversió “real” de 21.6 milions d’euros el 2014

ACTUALITAT

El director general de
Desenvolupament Rural i
coordinador de la Comissió
Tècnica del Departament que
desenvolupa l’Estratègia de
lluita contra el cargol poma,
Jordi Sala, acompanyat del
director dels Serveis
Territorials d’Agricultura, Pere
Vidal, i dels presidents de les
Comunitats de Regants dels
marges dret i esquerre del
delta de l’Ebre, Manuel Macià i
José Pedro Castells, han
donat el tret de sortida a la
campanya de lluita contra el
caragol poma amb la inunda-
ció amb aigua salada de la
franja de seguretat que s’ha
definit per a aquesta zona de
l’Ebre. 

Inici campanya
contra cargol poma

Paco Túnez és de Tortosa i
és un dels cinc delegats d’e-
mergències que Creu Roja ha
enviat aquesta setmana a
Filipines per a col.laborar en
la catàstrofe del tifó Haiyan.
Forma part de l’equip de
Resposta Immediata
d’Emergències i està especia-
litzat en sanejament. 
Així ho publicava Diari de

Tarragona aquesta setmana,
en l’edició de dimarts. Paco
marxava a la matinada cap a
Madrid i després a Filipines.
En declaracions al Diari,
Tunez assegurava que en tra-
gedies d’aquesta mena, el
prioritari és subministrar
aigua potable a la població. El
desastre de Filipines és més
greu per la intensitat en la

que s’ha produit. Les imatges
que ens arriben parlen per sí
soles i han omplert els infor-
matius arreu del món.  Paco
Túnez té una dilatada expe-
riència a la Creu Roja i en
assistir en tragedies naturals
d’aquesta indole com la
d’Hahiti del 2010. Es el nos-
tre ebrenc en tasques huma-
nitàries i cal felicitar-lo.

Un tortosí a les Filipines per ajudar a la
població després de la catàstrofe del tifó

Paco Túnez
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El grup municipal del PSC
ha exigit la dimissió de l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel, 24 hores després de
l'esfondrament de dos
immobles al barri de Santa
Clara. Els socialistes han
assegurat que s'han d'as-
sumir responsabilitats polí-
tiques perquè "és evident
que alguna cosa ha fallat".
El regidor socialista, Enric
Roig, ha assegurat que
reclamen la dimissió de Bel
pel que va passar ahir però
també pel "cúmul de false-
dats" que, segons han
denunciat, l'alcalde ha dit
en els tres darrers plena-
ris. Roig ha recordat que
l'alcalde va signar el decret
d'estat de runa de tres
immobles de Santa Clara
l'11 de febrer passat i que
es va començar l'enderroc
el 4 de novembre, gairebé
nou mesos després.
Tot i que esperaran a
conèixer el contingut dels

informes tècnics sobre el
motiu de l'esfondrament,
els regidors socialistes han
deixat clar que després de
l'episodi d'aquest dilluns
cal reclamar l'assumpció
de responsabilitats políti-
ques per uns fets que, al
seu parer, s'haguessin
pogut evitar. El PSC ha
assegurat que la seva pre-
ocupació per l'estat d'al-
guns habitatges del nucli
antic i, concretament, pels
del barri del Garrofer a
Santa Clara "no és oportu-
nisme polític", i han recor-
dat que en els darrers tres
plens han preguntat a l'al-
calde per aquesta situació. 
Els socialistes consideren
lamentable que havent-se
signat el decret de runa
l'11 de febrer no es poden
deixar passar gairebé nou
mesos sense actuar, i ha
assegurat que l'Ajuntament
va començar a fer alguna
cosa a partir del 13 de
setembre quan hi ha un
despreniment de la façana
d'un dels immobles, ara
esfondrat. És en aquest

moment quan s'inicia l'ex-
pedient per actuar subsi-
diàriment ja que els propie-
taris no fan l'enderroc.
D'altra banda, el grup muni-
cipal socialista ha reclamat
la creació d'un protocol
d'actuació en cas dels edi-
ficis declarats en runa, i ha
assegurat que aquest no
sigui excusa perquè l'alcal-
de sempre té la potestat
per iniciar l'enderroc de
forma immediata. 
Per la seua part, l’alcalde
Ferran Bel ha aclarit que

que “l'esfondrament de les
cases es va produir preci-
sament fruit dels treballs
de desenrunament que
estava fent l'Ajuntament.
Aquests treballs els feia
l'Ajuntament de manera
subsidiària una vegada els
habitatges havien estat
declarats en ruïna. En cap
cas al nucli antic de
Tortosa hi ha 3.000 habi-
tatges en ruïna, com ha
declarat el portaveu d'IC-
ET. De fet, no hi ha 3.000
habitatges en tot el nucli

antic. Quan es declara un
edifici en ruïna,
l'Ajuntament requereix als
propietaris perquè actuïn; i,
si no ho fan, ho fa
l'Ajuntament i després els
requereix perquè paguin
els costos d'enderroc”
Precisament, l'alcalde ha
fet una crida a la responsa-
blitat des propietaris per-
què mantinguin en bon
estat els seus edificis.
L'alcalde, que ha assegu-
rat que no dimitirà, ha
lamentat que “en època de
bonança econòmica, quan
a Tortosa governava el
PSC, no es fes res per
mantenir en bon estat el
nucli antic. Això ha fet que
durant els últims anys,
aquest govern municipal
hagi hagut de redoblar
esforços per sanejar i
millorar el centre històric
de la ciutat, amb actua-
cions com el PINCAT, el
barri de Sant Jaume, l'ator-
gament de subvencions a
particulars per rehabilitar
edificis, etc”.

La socialista Genoveva
Margalef ha pres aquesta
setmana el relleu a Ferran
Cid com a alcaldessa del
Perelló. La pressa de pos-
sessió, que ha tingut lloc
en un ple extraordinari, es
produix en compliment del
pacte de govern signat
entre PSC i ERC després
de les eleccions del 2011 i

que revalidava el subscrit
en el mandat anterior.
Margalef ha destacat que
durant este mandat serà
prioritari continuar amb la
millora del subministra-
ment d’aigua potable i de
les aigües pluvials, amb la
renovació dels cinc quilò-
metres de canonada del
Patracoll, una actuació que

“ens permetrà ampliar l’a-
bastament d’aigua al
terme”, ha destacat.
També és objectiu aprovar
el Pla d’Ordenació Urbana
Municipal, que ha de pas-
sar el tràmit definitiu un
cop recollides les recoma-
nacions d’Urbanisme en la
redacció del projecte.
Entre altres coses, la nova

alcaldessa ha destacat la
necessitat de col·laborar
amb les entitats i associa-
cions del municipi i també
ha detallat els esforços per
fer front a les retallades i
permetre mantenir oberts
dos serveis com la Llar
d’Infants i l’Escola de
Música. Així mateix, ha
valorat molt positivament la
bona salut econòmica de
l’Ajuntament. “En això sóc
molt estricta, complim la
llei d’estabilitat pressu-
postària i ho continuarem
fent”, ha afirmat.

La socialista Genoveva Margalef
torna a l’alcaldia del Perelló

L'Arxiu Comarcal de la
Ribera d'Ebre (ACRE) ha aco-
llit l'acte de recepció del fons
personal del tivissà Lluís Brull
i Cedó. A l'acte, hi han parti-
cipat Jordi Jardí, president
del Consell Comarcal de la
Ribera, Joan Piñol, alcalde de
Móra d'Ebre, Ferran Bladé,
director dels serveis territo-
rials del Departament de
Cultura, Adolf Brull, titular del
fons documental i Gerard
Mercadé, director de l'Arxiu,
qui ha destacat el gest
d'Adolf Brull de "posar a dis-
posició dels ciutadans de la
Ribera una documentació
amb la qual l'uneixen uns
llaços sentimentals i familiars
tant forts". Mercadé també
ha apuntat que el fons "repre-
senta un testimoni per enten-
dre alguna de les iniciatives
més destacables fetes a
Tivissa entre 1925 i 1954".

Recepció del
fons personal
de Lluís Brull

En el marc de les activitats
de col·laboració amb l'en-
torn acadèmic i educatiu,
l'Ajuntament d'Alcanar ha
signat un conveni amb l'EAE,
Institució Superior de
Formació Universitària, SL,
amb l'objectiu de facilitar la
formació pràctica dels estu-
diants, com a beneficiaris
del programa de pràctiques
empresarials, i facilitar-los
així la formació, el desenvo-
lupament professional i el
posterior accés al mercat
de treball. L'EAE és una ins-
titució educativa que té per
objectiu principal contribuir,
a través de la formació i la
recerca, a formar i capacitar
professionals.

Business School
farà formació

pràctica a Alcanar

El PSC demana la dimissió de l'alcalde de Tortosa arran
de l'esfondrament de dos immobles al nucli antic

Bel fa els seus aclariments i lamenta que “en època de bonança, amb el PSC, no es va fer res per conservar el cas antic”

Agafa el relleu de Ferran Cid, en compliment del pacte

ACTUALITAT
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La ministra de Foment, Ana
Pastor, va anunciar el 6 de
novembre al Senat que el
govern espanyol té previst
licitar la redacció dels projec-
tes pendents de l'autovia A-7
al seu pas per les terres de
l'Ebre a principis de l'any
vinent. Andreu Martí, alcalde
de l'Ametlla de Mar, per la
seva part en conèixer la notí-
cia afirmà que “tot i ser un
pas endavant ens ho hem de
prendre amb la prudència
que mereix. Cal continuar
treballant i fent pinya, com
s'ha fet fins ara, per tal que
l'autovia A7 sigui una realitat
el més aviat possible”.
Valoració  pressupostos 
La Generalitat ha informat
als alcaldes del territori de
les inversions previstes en
els pressupostos pel proper
any, 2014. L'Ametlla és
troba entre els municipis que
rebrà més inversió de les
Terres de l'Ebre. I és que la

Cala veu més a prop la
Comissaria de Mossos
d'Esquadra ja que la
Generalitat té previst prop
d'1.798.552,53 euros.
Un projecte de rellevància a
les Terres de l'Ebre, i cavall
de batalla de l'Ajuntament de
l'Ametlla que treballa intensa-
ment perquè la Comissaria
sigui una realitat. De fet, el
13 de novembre l'alcalde de
l'Ametlla Andreu Martí, es
reuneix amb representants
de l'ACA per tal que els
terrenys que cedeix el con-
sistori per la ubicació de la
Comissaria compleixin els
requisits. I és que cal recor-
dar que el finançament de la
Comissaria anirà íntegra-
ment a càrrec de la
Generalitat i que l'Ajuntament
assumeix només la cessió
dels terrenys. “Només
podem agrair la sensibilitat
que ha tingut la Generalitat i
amb les necessitats que li
hem traslladat des del nostre
municipi. I les inversions pre-
vistes als pressupostos del
2014 en són una prova.

Estem fent tota la feina que
cal perquè comencin quan
més aviat millor”, explica
Andreu Martí. D'altra banda,
la Generalitat també té pre-
vist pel 2014 invertir 50.000
euros per a la millora de la
xarxa elèctrica de Ribes
Altes II.  
Rehabilitació de façanes
El consistori enviarà una
carta als ciutadans afectats
per alertar-los de l'incompli-
ment de la Llei d'Urbanisme

de Catalunya. Des de la
Regidoria de Gestió del
Territori, Ruben Lallana, ha
remarcat que la majoria de
ciutadans compleixen l'esti-
pulat a la normativa.
Segons regula l'article 197
de la LLei 1/210, del 3 d'a-
gost, la llei d'Urbanisme de
Catalunya, en els apartats 1
i 3,  regula que els propieta-
ris de tota classe de terreny,
construccions, i
instal·lacions han de complir

els deures d'ús, conservació
i rehabilitació. Des de
l'Ajuntament, a l'empara d'a-
questa llei,  ha posat fil a l'a-
gulla perquè els propietaris
que incompleixen la normati-
va, i  tenen les façanes en
males condicions  ho arran-
gin. Des de la Regidoria de
Gestió del Territori, Ruben
Lallana, ha remarcat que “la
majoria de ciutadans com-
pleixen la normativa i, per
tant, és un deure del consis-
tori que aquells que no l'es-
tan complint ho facin. De fet,
els serveis tècnics del con-
sistori han detectat molt
pocs casos on sigui neces-
sari una rehabilitació imme-
diata de la façana”. Per
aquest motiu s'enviarà una
carta als ciutadans afectats
per alertar-los de l'incompli-
ment de la llei i instar-los a
complir-la. Tal com esmenta
el regidor de Gestió del
Territori, aquest requeriment
és una qüestió de seguretat
ciutadana a més d'imatge,
sent l'Ametlla un poble turís-
tic.

No sembla que les solcu-
cons al conclicte per la pres-
tació del servei comarcal de
rehabilitació a la Terra Alta
estiguin prop. El
Departament de Salut des-
menteix les suposades "irre-
gularitats" en l’adjudicació del
contracte de serveis sanita-

ris de rehabilitació física i de
logopèdia en la modalitat
ambulatòria i domiciliària de
la Terra Alta per part de la
Generalitat que denuncia l’al-
calde de Batea, Joaquim
Paladella.
El CatSalut ha manifestat en
una nota de premsa remesa

als mitjans que d'una banda,
"el procediment de contrac-
tació s’ha complert amb la
normativa existent "i, per
tant, l’adjudicació del con-
tracte a la Fundació Terra
Alta Segle XXI (FTASXXI) "és
totalment legal a tots els
efectes". I, d’altra banda, res-

salta que és el CatSalut "l’úni-
ca entitat que té la com-
petència per realitzar el
seguiment i avaluar els resul-
tats i la qualitat dels serveis
derivats del contracte". I afei-
geixen que "el CATSALUT,
com a òrgan de contracta-
ció, és qui ha d’interpretar el
contracte administratiu i que
ha de fer el requeriment
oportú del mateix, com
també la competència per
valorar l’existència de riscos
a les persones i competència
de les autoritats sanitàries".

El CatSalut culpa l’alcalde de Batea de la crisi
del servei de rehabilitació

La fira InteriHOTEL, punt de
trobada per a empreses
especialitzada en interioris-
mes d'hotels, ha arribat
aquest dilluns a Barcelona
en la seva primera edició a
la capital catalana. Fins ara,
la fira s'havia celebrat a la
Sénia i ara s'ha traslladat a
Barcelona amb l'objectiu de
fer créixer l'activitat i poten-
ciar els contactes entre els
assistents, segons el direc-
tor del Cenfin, organitzador
del certamen, Joaquim
Solana. En total, s'hi han
inscrit 450 professionals al
llarg de tota la jornada, la
majoria procedents de
Catalunya i propietaris d'ho-
tels o caps de compres
que representen fins 800
establiments, és a dir, unes
100.000 habitacions.

La Fira
InteriHotel es
trasllada de la

Sènia a Barcelona

El procés electoral que han
celebrat el comuners de la
Comunitat de Regants de
l'Esquerra de l'Ebre ha fet
allargar l'assemblea general
d'aquest dissabte a
Deltebre. Amb la limitació a
dos delegacions de vot per
comuner que s'aplicava per
primer cop, la candidatura
col·lectiva presentada per
José Pedro Castells, acutal
president, ha guanyat amb
uns 2.900 vots aproximada-
ment en les tres categories.
Castells ha estat rellegit a la
presidència, el primer vice-
president que tindrà l'entitat
serà Javier Curto.

Castells segueix a
la Comunitat de

Regants 

L’Ametlla rep amb prudència l’anunci de la ministra
Pastor sobre l’A7

Segons la ministra de Foment, l’Esta preveu licitar laredacció dels projectes de l’autovia A-7 a principis de l’any vinent

Salut desmenteix les suposades “irregularetats” en l’adjudicació

ACTUALITAT

                    



DIVENDRES 15
DE NOVEMBRE
DE 2013

diarimés
ebreppuubblliicciittaatt

7www.mesebre.cat

        



DIVENDRES 15
DE NOVEMBRE

DE 20138

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

«»

El Ple de l'Ajuntament de
Deltebre ha aprovat
aquesta setmana i, en
sessió extraordinària, la
proposta d'Ordenances
Fiscals per al 2014. A la
proposta, presentada pel
govern, la majoria d'im-
postos i taxes municipals
no es modifiquen i els que
ho fan és per adaptar-se a
canvis normatius. La pro-
posta d'ordenances fis-
cals s'ha aprovat amb els
vots a favor de ERC, PSC
i PP i amb el vot en contra
de CiU. El regidor
d'Hisenda, Rogelio Tomàs,
ha explicat que són unes
ordenances que tenen la
voluntat de “no augmentar
impostos i poder mantenir
uns ingressos” que per-
metin al consistori “seguir
prestant els mateixos ser-
veis que s'estan donant
fins ara”. Els principals
impostos municipals Ibi
Urbana, Impost

d'Activitats Econòmica i
Impost Sobre Vehicles de
Tracció Mecànica no es
modifiquen i els ciutadans
continuaran pagant el
mateix import l'any que
ve. A més a fi de dinamit-
zar l'economia local els
comerços podran posar
un taullel al carrer tots els
dissabtes sense haver de
pagar la taxa d'ocupació
pública. 
També s'ha modificat la
taxa de la Zona Blava per
tal que els conductors
amb mobilitat reduïda que-
din exempts del pagament
i finalment s'ha creat una
nova taxa per serveis
especials: neteja i treballs
diversos de la brigada
municipal. L'Alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu, ha insistit que
"no hi ha hagut cap incre-
ment dels impostos i
taxes per tal de no aug-
mentar la pressió fiscal
dels ciutadans, la propos-
ta del govern ha estat sen-
sible a la situació econò-
mica actual" .

El portaveu de CiU, Lluís
Soler, manifestava que "fa
dos anys que reclamem
que hi hagin menys adap-
tacions i més bonifica-
cions socials que perme-
tin al ciutadà que menys
té paga menys i dinamit-
zar l’economia social". Per
la seva banda el portaveu
del PP, Tomàs Castells, ha
comentat "tot i que són
millorables, hi donem el

nostre suport perquè no
incorporen grans canvis
en la pressió fiscal al ciu-
tadà". El ple també ha
aprovat, amb els vots a
favor d'ERC i PSC i el vot
en contra de CIU i PP, la
modificació de crèdit de
transferència entre parti-
des per un import de
243.865,31 E. 
El regidor d'Hisenda,
Rogelio Tomàs, subratlla-

va "aquesta modificació
no incrementa el pressu-
post, però ens serveix per
poder acabar l'any a unes
altures molt avançades
del pressupost". 
El portaveu de CiU, Lluís
Soler, ha dit que hi ha
votat en contra "perquè
tot i aprovar els pressu-
postos, ells no participen
de la gestió ni els excesos
del govern". 

L’Ajuntament de Deltebre aprova unes 
ordenances fiscals continuistes per al 2014

Amb els vots a favor d’ERC, PSC i PP i amb el vot en contra de CiU

REDACCIÓ

El regidor de Joventut i
Polítiques Actives
d'Ocupació, Eros Esquerré,
ha presentat aquesta set-
mana la segona edició de la
Fira d'Emanciàció Juvenil, el
certamen informatiu i for-
matiu que es va celebrar a
la ciutat d'Amposta per pri-
mera vegada al 2012.
En aquesta segona edició la
Fira busca espai i dates que
li confereixin una entitat prò-
pia, donat que l'any passat
es trobava en el marc de la
Fira de Mostres. La fira es
planteja en aquesta ocasió
serà un acte independent
en el que els joves seran els
únics protagonistes. La fira
obrirà portes, per tant, del
15 al 17 de novembre a
l'Auditori del Centre
Universitari Amposta.

Fira d'Emancipació consta
d'una mostra expositiva d'a-
gents que fan possible l'e-
mancipació a través de l'o-
cupació i, d'altra banda,
constarà d'un fòrum, xerra-
des, tallers i conferències
per tal de treballar amb els
joves les sortides cap a l'e-
mancipació. 
Els ponents de les xerrades
són tots professionals rela-
cionats amb l'ocupació i
l‘autoocupació de Terres de
l'Ebre; coneixedors dels
perfils professionals que
requereix el mercat laboral.
El regidor, Eros Esquerré,
ha explicat que “l'objectiu
principal de la fira és aproxi-
mar-nos als joves per ser
coneixedors de les seves
necessitats i poder-los ofe-
rir un ventall de programes

que ajudin a solucionar
aquestes mancances”.
Amb la intenció d'atreure
més públic, la fira compar-
tirà espai i dates amb la
segona mostra Expoclick,
una exposició amb maque-
tes de Clicks de Playmobil
que en aquest nou espai
podrà acollir més maque-
tes i més volum de visi-
tants. El regidor ha afegit
que després de realitzar
diferents prospeccions a
més de 50 empreses del
nostre territori es té conei-
xement de les necessitats
formatives i ocupacionals, i
que aquesta prospecció
permet veure la importàn-
cia de la col.laboració entre
l'empresa privada i l'admi-
nistració pública per con-
nectar recursos i detectar

les necessitats reals de la
població. 
Pel que fa a les expectati-
ves de visitants de la Fira
d'Emancipació Juvenil, des
de l'àrea han apuntat que a

la ciutat d'Amposta hi ha
una població activa de
1911 joves segons dades
del padró dels quals 230
estan inscrits a l'Oficina de
Treball.

La fira d’emancipació juvenil d’Amposta 
tindrà espai propi en la seua segona edició

Demà dissabte, 16 de
novembre, es commemo-
rarà a Flix el 75è Aniversari
de la Batalla de l'Ebre.
Aquest mateix dia es com-
pleixen exactament 75
anys del final de la batalla,
quan a la matinada del 16
de novembre de 1938 els
últims contingents de
l'exèrcit republicà van
creuar l'Ebre pel pont de
ferro que havien construït
a Flix, pont que van des-
truir amb explosius un cop
efectuada l'operació.
Aquesta construcció fou
clau per a les tropes repu-
blicanes durant la Batalla
de l'Ebre, ja que permetia
el subministrament de
material a l'exèrcit que
estava combatent al front,
i per aquesta mateixa raó
fou un objectiu de l'aviació
franquista que el bombar-
dejà en diverses ocasions.
Els actes de dissabte
començaran ben aviat. 
El primer serà una camina-
da que anirà des del lloc
on hi ha les restes del
comandament del XV Cos
de l'Exèrcit de la
República.

Commemoració
del 75è

aniversari de la
Batalla de l’Ebre,

a Flix

ACTUALITAT

S’ha presentat el certamen informatiu i formatiu que es va celebrar per primer cop a Amposta el 2012

La Junta de Govern Local
ha adjudicat aquest matí
els treballs per dur a
terme diverses reformes
a la residència municipal
de la gent gran a l'empre-
sa Edifisa Enter.
Aquestes actuacions con-
sistiran principalment en
la substitució del pavi-
ment, malmès durant les
obres d'urgència que es
van fer el passat mes de
març per reforçar els
fonaments de l'edifici. A
més a més, aquests tre-
balls serviran també per
a diversos arranjaments
de fusteria a les portes,
reparació de les
instal·lacions de saneja-
ment, aigua, i electricitat,
fusteria d'alumini i pintu-
ra. A l'exterior de l'edifici,
a més a més, es dispo-
sarà un paviment de for-
migó, es farà una tala
controlada d'arbrat i es
farà una neteja general
de peces de pedra i mor-
ter existents a l'entorn.

Obres de reforma

a la residència de

la Gent Gran

d’Ascó
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Amposta. Oriol Fuster i
Cabrera
Cedit per la Cooperativa
d'Arrossaires del Delta a la
Federació d'Amposta
d'Associacions de Veïns, el
col·lectiu presenta l'espai
per a promoure-hi iniciati-
ves de caire cívic, social i
cultural.
Un lloc per a que la gent
pugue trobar-se i realitzar
activitats de tota mena,
des de xarrades i con-
ferències a concerts,
sense patir per qüestions
burocràtiques. Un espai
per a que les entitats de la
ciutat i del territori puguen
treballar, conèixer-se entre
elles i fer xarxa. Esta és la
proposta que fa la
Federació d'Amposta
d'Associacions de Veïns
(FAAV) a la ciutadania
ampostina.

Cedit per un mínim de cinc
anys, l'edifici s'ha pogut
rehabilitar gràcies a la
tasca voluntària de perso-
nes i empreses del territo-
ri. «Estem molt agraïts a la
Cooperativa d'Arrossaires
del Delta», expliquen des
de la FAAV, «i també a
totes les persones i
empreses que han
col·laborat desinteressada-
ment. Aquesta és precisa-
ment la filosofia que volem
promoure a partir d'ara
des de l'Edifici: treball en
xarxa entre persones i
territoris, solidaritat i aju-
dar-nos els uns als altres».
L'Edifici Terres de l'Ebre fa
uns 1800m2 i està situat
al Carrer Prim 92-96,
davant dels Jutjats, al cos-
tat del Col·legi Soriano
Montagut. Comptarà amb
un Auditori, diverses sales

de reunió, arxiu i oficines,
un espai des d'on Ràdio
Participa -un altre projecte
de la FAAV- enregistrarà i
emetrà la programació i un
magatzem, entre d'altres.
La presentació serà diven-
dres a les 20h, i consistirà

en una explicació del pro-
cés i una visita guiada per
les diferents parts de l'edi-
fici, i clourà amb una
actuació musical.
L'entrada, és clar, és gra-
tuïta.
Foto: Laia Fuster Cabrera

Les entitats participants aspiren a mobilitzar 500 voluntaris i a superar les 32 tones d’aliments

Itinerari saludable a Tivissa

Deltebre acull la 18a edició
del concurs-exposició orni-
tològic de les Terres de
l'Ebre en el que es premien
les categories de color, pos-
tura i híbrids. L'exposició al
públic, instal.lada al Centre
Cívic, es pot visitar en horari
de 6 a 8 a la tarda i el dis-
sabte de les 10 del matí i
fins a les 12'30 hora en que

tindrà lloc l'entrega de pre-
mis. Tots els afeccionats al
món ornitològic poden con-
templar els prop de 800
exemplars de varietats dife-
rents procedents de
Catalunya i Aragó però
també de La Rioja. 
Si voleu més informació
podeu visitar la web aodele-
bre.com.

Concurs-Exposició Ornitològic 

El Grup d'Estudi i Protecció
dels Ecosistemes Catalans-
Ecologistes de Catalunya,
(GEPEC-EdC) ha signat amb
l’ajuntament de Roquetes un
conveni de custòdia per ubi-
car al terrat de l’ajuntament
de Roquetes un refugi per rat-
penats. Aquest és el primer
acord d’aquestes característi-
ques a tot Catalunya.
Aquest acord forma part del
Projecte de Custòdia del
Territori amb el suport del
Departament de Territori i

Sostenibilitat de la Generalitat
i la Fundación Biodiversidad.
El President de GEPEC-EdC,
Andreu Escolà, destacava l'o-
riginalitat del projecte i la seva
doble vessant, de protecció i
investigació dels ratpenats,
“aquest conveni és un acord
de custòdia molt original,
construir una caseta de fusta
especifica per als ratpenats al
terrat de l’ajuntament que té
una doble funció, intentar afa-
vorir la població de ratpenats
i alhora fer investigació”.

Refugi de ratpenats a Roquetes
Una iniciativa que es fa
simultàniament a tot
Catalunya i l'Estat, i que a
Tortosa aspira a mobilitzar
fins a 500 voluntaris i arribar
a les 40 tones d'aliments
recollits, superant les 32
tones de l'edició anterior.
Aquest setmana n'han pre-
sentat els detalls l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, la tinent
d'alcalde de l'àrea de
Serveis a les Persones, Ana
Algueró, i els representants
de les diferentes entitats
convocants: Càritas, Creu
Roja, Reial Arxiconfraria de
la Cinta i els voluntaris i
voluntàries de l'Obra Social
de "la Caixa". 
Tots els supermercats i
hipermercats de la ciutat
han confirmat la seva partici-
pació en la campanya. 
Els voluntaris interessats a

participar-hi han d'adreçar-
se a l'Ajuntament, a Càritas
o a Creu Roja per deixar les
seves dades i indicar quina
franja horària els va millor.
Els organitzadors han fet
una crida a prioritzar ali-
ments bàsics, com ara llet,

galetes o sucre, i han desta-
cat l'increment de l'esperit
solidari a la ciutat registrat
en els últims anys, tant en el
nombre de voluntaris, com
de quilos d'aliments donats i
botigues participants.  

Tortosa vol fer una nova demostració de
solidaritat amb el Gran Recapte d’aliments

El divendres 29 de
novembre, a partir de
migdia, i tot el dissabte
30, la ciutadania està
convocada a una nova
edició del Gran Recapte
d'Aliments.

Inauguració a Amposta 
de l’Edifici Terres de l’Ebre

Cedit per la Cooperativa d’Arrossaires del Delta a la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns

ACTUALITAT

L'Ajuntament de Tivissa, amb el
suport de la Diputació, ha con-
dicionat i senyalitzat set rutes
pel voltant del nucli de la pobla-
ció per tal de facilitar el seu
recorregut, en el marc de l'ano-
menada “Xarxa d'itineraris salu-
dables de Tivissa”. Segons ha
explicat l'alcalde, Jordi Jardí, “la
iniciativa dels itineraris saluda-

bles pel nostre poble sorgeix
per facilitar la tasca realitzada
per part del metge local que
recomana passejades diàries
per mantenir-se en forma. Es
tracta de rutes de diverses
distàncies i de lleugera intensi-
tat que giren al voltant del poble
i permeten fomentar els hàbits
saludables”.

Prealerta pla Infocat
La situació de sequera obli-
ga a mantenir també activa-
da la fase de prealerta del
pla Infocat per l'elevat risc

d'incendis forestals a les
comarques de l'Empordà,
Tarragona, Terres de l'Ebre i
Alt Penedès.

El Campus Terres de l'Ebre de
la Universitat Rovira i Virgili
(URV) ha acollit aquesta set-
mana la Jornada "Territori
Smart", que sota el títol
"Avancem cap a un territori
més intel·ligent, més sosteni-
ble i més responsable", ha
presentat les experiències de
les ciutats de Tortosa i Sant
Cugat del Vallès en aquest
àmbit, el projecte Escola

Verda del CEIP El Temple, s'ha
parlat de responsabilitat
social en les pimes i, final-
ment, des del CODE s'ha plan-
tejat diferents línies de treball
per millorar l'eficiència
energètica a les administra-
cions.  L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha explicat les
actuacions impulsades per
l'Ajuntament en matèria
mediambiental.

El passat dissabte 9 de novembre, es va inaugurar l'exposició
"Mostra fotogràfica 1940-2000", pel fotògraf Toni Prim.
Aquesta mostra romandrà oberta al públic els mesos de
novembre i desembre al Taller d'Art Cinta Dalmau (c. Ciutat, 7,
Tortosa) els divendres i dissabtes de 18 a 21 hores.

Actualitat

Del 15 al 24 de novembre se
celebrarà a Catalunya la 18a
edició de la Setmana de la
Ciència. La Setmana de la
Ciència és una iniciativa coor-
dinada per la Fundació
Catalana per a la Recerca i la

Innovació dins de la qual es
programen un ampli ventall
d'activitats de divulgació cien-
tífica arreu del nostre territori,
com jornades de portes ober-
tes, exposicions, xerrades,
jocs, tallers científics, etc.

Conferència ‘Volcans i terratrèmols’

Jornada territori Smart, a Tortosa

Tots els
supermercats i

hipermercats de la
ciutat han confirmat
la seua participació

en la campanya
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CRACS de la setmana: Santi Valldeperez i Guille Barberà
MICHEL VIÑAS

‘BUDA, L’ILLA DEL DELTA’, PREMI CIUTAT DE REUS A LA MILLOR PEL.LÍCULA

La vuitena edició del Fes-
tival de Cinema Memorima-
ge ha entregat  els Premis
Memorimage al Teatre Bar-
trina de Reus. La pel·lícula
dels autors Santi Valldepé-
rez i Guillermo Barberà Bu-
da, L’illa del Delta ha rebut
el Premi Ciutat de Reus a la
millor pel·lícula. El premi ha
estat atorgat pel públic as-
sistent al festival, per majo-
ria simple de vots. Film
poètic sobre el passat i el
present de la vida a l’illa de
Buda, en què el paisatge
ens transmet el magnetis-
me especial que té aques-
ta terra. El Premi Cinema
Rescat l’ha rebut el docu-
mentalista David Fernán-
dez de Castro, pel millor
treball de documentació i
recerca, pel film Entre el
cel i la terra. Jan Baca,
Raül Contel, Joan Manuel
Martínez Moro i Encarnació
Soler, de l’Asssociació Ci-
nema Rescat, han valorat
la transcendència de les
imatges d’arxiu utilitzades
per explicar la història d’un
rescat d’espai natural, tot
fent-nos entendre que la
decisió vers la preservació
de les zones d’alt valor
ecològic que són patrimoni
d’un país afecten tota la hu-
manitat.

El Premi MemoriReus-Ra-
bassa ha sigut per a Par-
lem de Salou. L’inici d’un
segle, dirigida per Maria
Roig Alsina. El públic assis-
tent ha triat aquesta pel·lí-
cula com la millor d’entre
les produccions de temàti-

ca centrada en el territori
del Camp de Tarragona. Es
tracta d’un repàs de Salou
a la primera meitat del se-
gle XX, la seva vida quoti-
diana i els records que hi
han quedat. El Premi Me-
moriJove ha sigut per a la
pel·lícula Pujol/Catalunya,
d’Enric Canals. El públic
adolescent que ha assistit
al festival ha triat aquest
film com el millor de la sec-
ció MemoriJove. El docu-
mental posa al descobert
la documentació inèdita del
consell de guerra al qual va
ser sotmès Jordi Pujol el
1960, acusat de rebel·lió
militar. Amb excepció del
Premi Cinema Rescat els
premis han estat atorgats
pel públic assistent, fent el
festival més participatiu.

A la cloenda, presentada
per Anna Marquès, la direc-
tora artística del Festival,
s’ha pogut veure el docu-
mental Cròniques de la Sé-
nia, i s’ha comptat amb la
presència de la directora
tarragonina Maria Roig Alsi-
na, especialitzada en la re-
cuperació de material fíl-
mic no professional. A
partir d’imatges, sons i mú-
sica d’arxiu de la Sénia,
Maria Roig Alsina ha cons-
truït un retrat d’aquest po-
ble del Montsià dels anys
seixanta. Anna Marquès ha
destacat que «ha sigut un
plaer poder gaudir d’una
edició amb la platea del Te-
atre Bartrina plena de pú-
blic en diverses de les ses-
sions. El públic de les

Terres de l’Ebre s’ha bolcat
amb l’estrena de Buda. L’i-
lla del Delta a la cerimònia
d’inauguració. Una de les
sessions més emotives ha
sigut la de Victòria de Ca-
bretes, on generacions de
reusencs es van poder re-
conèixer a la pantalla i
compartir les seves expe-
riències i anècdotes de
quan van rodar la pel·lícula
el 1970». Per primera ve-
gada en la història d’a-
quest festival, el Memori-
mage ha superat la xifra de
100 espectadors per ses-
sió de mitjana, i s’ha arri-
bat, segons els organitza-
dors, a més de 1.700
assistents.

Santi Valldeperez com a
director i guionista i Guille
Barberà com a director de
fotografia formen la pro-
ducció executiva de
FILMSNÒMADES. Són els
nostres Cracs de la setma-
na.

Més Ebre: Més que sa-
tisfets?

Filmsnòmades: I tant.
Molt. No només pel premi,
que és molt important si no
perquè pensem que hem
fet territori. Un paratge en-
cantador i únic com la Illa
de Buda, amb aquest docu-
mental, serà més conegut i
això és molt reconfortant.

ME: Sempre tens il.lusió
en guanyar. Ho esperaveu?

F: Erem conscients que
havíem fet un bon treball i
que podia agradar, però
d’entrada no et planteges
guanyar. Una vegada acon-
seguit, és la recompensa a
tres anys de treball i a mol-
tes il.lusions.

ME: Quants documen-
tals porteu?

F: Els dos conjuntament
en portem cinc. La produc-
tora, uns deu.

ME: Almodovar també

va començar així...
F: (riuen)...no exacta-

ment però està clar que
sempre hi ha un principi. I
sobre tot un premi com
aquest, com hem dit, et re-
conforta totes les hores
dedicades. Hem d’aprofitar
també per agrair a tota la
gent que ens ha donat su-
port i que ens ha felicitat
en els darrers dies, que ha
estat molta. 

Santi i Guille: “Érem conscients que
havíem fet una bona feina, però 

d’entrada no teníem la idea 
de guanyar”
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Un gol d’Ermengol va valdre
per fer més gran a l’Ascó,
en la Copa. Més història.
L’1-0 va suposar un passi
que entra dins de la història
del club i del futbol ebrenc.
A la lliga,a més, l’equip va
encadenar la segona victò-
ria seguida, contra la Pobla
(1-0) en un debri ajustat. I
continua en la tercera plaça.
Sent l’equip menys golejat.
Tot plegat, satisfacció.
D’altra banda, l’empresa
Ibervending s'uneix al pro-
jecte asconenc
L'empresa, dedicada a la
distribució automàtica de
begudes, passa a ser el

patrocinador principal del
FC Ascó per a la temporada
actual. L'acord que inclou
diversos suports estàtics al
Municipal d'Ascó, es carac-
teritza principalment per
l'esponsorització de la part
frontal de la samarreta del
primer equip.
Després de la finalització
del contracte amb l'anterior
patrocinador, el club asco-
nenc es va posar en contac-
te amb Ibervending que des

d'un primer moment va
creure en el projecte del
club de la Ribera d'Ebre.
Finalment i després d'un
període de negociacions,
totes dues parts han arribat
a un acord que els lliga per
a la próxima dues tempora-
da amb opció de prorrogar
anualment la vinculació
entre ambdues parts.
Les contraprestacions per
Ibervending seran en forma
de publictat estàtica al

Mpal. d'Ascó així com l'es-
ponsorització de la part
frontal de la samarreta que
el conjunt asconenc llueix en
el seu retorn a la tercera
divisió. A més a més, es
preveuen durant la tempora-
da diversos actes i promo-
cions de les que els socis
del club asconenc se'n
podran gaudir.
El delegat de Ibervending a
Lleida, Jaume Casals, i
Miquel Pérez van signar el
passat dissabte el conveni
de patrocini entre les dues
parts, previ al derbi tarrago-
ní contra la Pobla de
Mafumet i on l'Ascó va
estrenar les noves samarre-
tes amb Ibervending com a
principal esponsor.

L’Ascó passa directament a la Tercera fase

L’Ascó està fent història.
I també pel que respecta
un equip ebrenc en
aquesta competició va
eliminar el Castelldefels
i,a  més, ha quedat
exempt de la segúent
ronda. En l’altra, s’en-
frontarà al guanyador
del Girona-Sabadell. Quin
gran moment.

COPA CATALUNYA. FET HISTÒRIC

Va eliminar el Castelldefels (1-0) i ha quedat exempt en la següent ronda

M.V.

L’Ascó va vèncer el Castelldefels, dimecres.

Un gol d’Ermengol va
suposar l’eliminatòria
contra el Castelldefels,

dimecres

Bona dinàmica

Fins a set, per diumenge anar a Sant Boi

Moltes baixes
TERCERA DIVISIÓ

Marc Vernet, Josué (l’operen
avui), David Pino, sancionats,
Julio, Raül Teixidó i Mauri, lesio-
nats, i Edgar, són baixa per diu-
mege a Sant Boi. Tornen David
Lopez i Ivan Muntané. 

Panorama complicat amb 14
jugadors i juvenils a la convo-
catòria. Però és la realitat. La
Rapitenca, d’aquesta forma, vi-
sitarà el Santboià. Diumenge
12 h. En la jornada passada, l’e-
quip va perdre injustament amb
el Cornellà (1-2). La primera
meitat, amb gran gol de Munta,
amb gran jugada d’Alexis i el
propi Munta, va premiar l’esforç
rapitenc. Però l’empat de Baruc
va ser un cop dur (37’). Un xut
escorat que va sorpendre total-
ment a Damià. A la represa,
d’entrada, la Rapitenca va sortir
bé i va tenir dues opcions, amb
una rematada de Miguel al pal.
Després el partit va igualar-se i
enmig de la igualtat, una genia-
litat d’Oscar Muñoz va significar

l’1-2. Gran gol. Espectacular,
des de fora de l’àrea. Al final,
amb espais, el Cornellà va tenir
altres opcions. L’empat era el
més just en un partit en què nin-
gú, com era d’esperar (així ha
de ser) va recordar el que va
passar a Cornellà la lliga passa-
da. 

He opinat en alguna ocasió
que la societat és egoista i tam-
bé que va massa ràpid, sense
memòria. I sobre tot en el tema
esportiu. Es perd el sentiment.
I ho mantinc. Però ahir veient l’-
homenatge que dimecres va re-
bre Fernando Caceres a Sara-
gossa em vaig adonar que no
hi ha tanta fredor com en oca-
sions podem pensar. Un juga-
dor professional i honrat que va
viure el moment històric de la
Recopa de París i que la vida li
ha portat una incidència que
gairebé li costa la vida quan va
rebre un tret al cap, anys des-
prés de deixar de jugar. Amb di-
ficultats, però ho ha pogut
comptar. En l’homenatge de di-
mecres, veure tanta implicació

de com-
panys pro-
fessionals i
més de
15000 es-
pectadors
a la Romareda, independent-
ment que sigui el meu equip,
em va emocionar per creure
que  l’esforç, la dedicació, l’ho-
nestedat i la generositat tenen
premi i que la societat, en oca-
sions massa egoista, quan arri-
ba el moment oportú, està al
lloc que  li correspon. Això és el
que ens queda, i així ha de ser.
Mostres de carinyo i humanitat,
que tanta falta fan avui per avui
i que tan importants són en la
vida quotidiana per a seguir
avançant amb més alicients. 

Egoistes... però en ocasions, no

El derbi entre la Cava i el R.
Bítem serà el partit de la jorna-
da. D’altra banda, informar que
MINUT 91, a Canal TE, dilluns
i dimarts a les 18.30 i a les 22
h. I al dia següent (12h). Tam-
bé a: canalte.xiptv.cat/mi-
nut91.  I Tot l’Esport, diven-
dres a les mateixes hores.

la Cava-R. Bítem, diumenge a
Canal Terres de l’Ebre (22.30 h)

L’opinió de Michel

L’Amposta torna a jugar a casa, diumenge

Nou repte: 3 punts més
CONTRA EL TORREFORTA (17 H)

L’Amposta va vèncer i sobre
tot va convèncer contra
l’Almacelles (3-1). I això que
els visitants van avançar-se en
el marcador, arran d’una juga-
da en la que va haver-hi certa
passivitat defensiva dels
locals. L’equip de Nacho, tèc-
nic que va introduir diversos
canvis en l’onze inicial, va
saber refer-se i amb un
Becerra crescut i ràpid i un
Albert Arnau totalment recupe-
rat, va obrir la llauna rival. Una
jugada d’escola entre tots
dos, amb Becerra creant
superioritat numèrica, va
suposar l’empat. A la represa,
l’Amposta va seguir ben
posat, amb molta serietat
defensiva i jugant bé a futbol.
Amb espais per davant, va
saber llegir el partit. Una juga-
da d’Albert Arnau per l’esque-
rra va suposar una cavalgada-
de l’ulldeconenc i el 2-1. Va
batre amb molta qualitat el
porter lleidatà. El més impor-
tant és que l’Amposta no va
tenir dubtes. Tenia clar que

era un partit molt important. I
es va notar. En els darrers
minuts, Dani Bel, que després
fou expulsat, va marcar el 3-1
arran d’una assistència de
Becerra amb el duel fracturat i
amb molts espais davant.
Gran victòria i un impuls.
Diumenge l’Amposta torna a
jugar a casa, contra el
Torreforta. Una victòra, sego-
na seguida, canviaria la situa-
ció de l’equip, a la classificació
i sobre tot animicament.  

La Rapitenca va perdre amb el
Cornellà.

Victòria a Viladecans

3 punts d’or
UD JESÚS I MARIA. DIUMENGE DEBUTA JOSEPH

Amb gol d’Ivan, el Jesús i
Maria va guanyar a Vilade-
cans. Un triomf que feian falta,
en tots els sentits. El tècnic
José Mari Aliau deia que “se-
gona victoria de la temporada,
i segona a camp contrari en
un partit molt disputat i treba-
llat”.

A la primera meitat, segons
José Mari, “el domini va ser al-
tern, gaudint els dos equips
d'ocasions per avançar-se al
marcador; nosaltres vam es-
tar a punt de marcar mit-
jançant Ivan que despres d'u-
na gran jugada per banda de
Jordi Esmel i la posterior cen-
trada milimétrica el cop de
cap lliure de marca sortia fre-
gant el pal”. La resposta dels
locals va ser un xut al traves-
ser de Nico i el seu perill
col.lectiu a pilota aturada, així
s'arribaria al descans. A la se-
gona meitat, als 7' una falta la-
teral executada per Curto era

rematada a gol per Ivan, “ante-
riorment ens havien anul.lat un
gol de Jose Mari; a partir d'a-
quí ens vam dedicar a aguan-
tar les embrenzides del Vilade-
cans i l'equip es va defensar
bé davant d'això ja que tot i te-
nir el domini els locals, oca-
sions clares no en van crear, i
així s'arribaria al final del
temps reglamentari”.

Aquesta setmana partit a Al-
macelles a les 16 hores, amb
la baixa per motius laborals de
Sebas i s'espera que ja pugui
estar disponible la nova incor-
poració Joseph Ongola. Iku se-
gueix lesionat.

                                



DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE DE 201312 www.mesebre.catPPUUBBLLIICCIITTAATTdiarimés
ebre

       



DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE DE 2013 13PPUUBBLLIICCIITTAATTwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

      



DIVENDRES 15
DE NOVEMBRE

DE 201314

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

«»

SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Perelló va imposar-se al
camp del Catalònia amb un
triomf de prestigi i que el conso-
lida a la zona còmoda de la tau-
la amb 4 victòries de cinc par-
tits. Els visitants van avançar-se
aviat arran d’un penal rigorós.
Zeibert es va confondre i li sem-
blava que la falta, que no era,
existia fora de l’àrea. Tudela no
va fallar. El Cata va estar espès
defensivament i no va tenir la in-
tensitat i la insistència d’altres

tardes. Malgrat això, va empatar
arran d’una falta que va traure
Fatsini. Una jugada curiosa. La
pilota va anar al cap de l’assis-
tent i no va sortir i l’àrbitre va do-
nar-la com a bona. Cristian, pen-
sant que era fora, va agafar-la
amb les mans. La falta fou l’em-
pat. El Cata, tot i estar menys
precís que en jornades prece-
dents, va pressionar i va tenir
dues opcions per marxar al des-
cans amb avantatge. A la repre-

sa, el Perelló va estar més po-
sat. Tot i quedar-se amb deu per
la innecessària expulsió de Jordi,
va defensar-se i el Cata no va sa-
ber llegir el partit. Els locals, en
desacord amb l’àrbitre per diven-
se jugades dins de l’àrea visitant,
sense càstig, no van trobar la
brúixola. I el Perelló va anar per
feina i arran d’una genial jugada
de Cristian, Roger va sentenciar
amb l’1-2. Gran victòria i il.lusió
entre l’afició pels resultats. 

El Perelló creix amb el triomf a Jesús
AMB ELS LOCALS DEBUTA L’ITALIÀ ROBERTO PATELLA

L’Ampolla va perdre en un partit en el que no va tenir la
seua identitat al camp de la Selva. Les virtuts de l’equip de
Cotaina van brillar per la seua absència i el modest conjunt lo-
cal va perdonar la golejada. L’equip ebrenc no va estar a
l’alçada i mai va entrar en el partit, cedint una derrota meres-
cuda i que ha de servir de lliçó per altres jornades. Ha hagut
terapia de grup i els jugadors han rebut una advertència per
la seua manca d’actitud. L’Ampolla, que va deixar perdre una
ocasió per impulsar-se, ha de recuperar-se contra el Roque-
tenc. Va debutar Leo, procedent del Cambrils Unió. 

Desfeta de l’Ampolla 
al camp de la Selva

UN DELS CUERS (2-1)

El R. Bítem va perdre a casa contra el cuer el Cambrils en un
partit que va estar prop d’ajornar-se per la coincidències de co-
lors en la indumentària dels dos equips. Els locals, confiats pel
triomf a Alcanar, van acomodar-se. I com el dia de la Canonja,
quan llavors venien de golejar a Roquetes, van jugar desorien-
tats i sense convicció. 
El Cambrils cuer, va sorpendre i es va emportar un triomf meri-
tori per golejada (1-4). La derrota fa mal i ha comportat terapia
aquesta setmana per evitar que es torni a produir una manca
d’actitud tan gran com aquesta. 

Debacle del R. Bítem 
contra el cuer Cambrils

1-4. DESCONEGUTS

L’Alcanar va perdre al camp
del líder Reddis (4-1). Un resul-
tat enganyós, segons recorda
el tècnic Alfons Royo: “a la pri-
mera meitat, tot i rebre el gol
per una manca d’atenció defen-
siva arran d’una falta lateral,
vam dominar i, a més de l’em-
pat, vam tenir més ocasions
que el Reddis. Penso que merei-
xiem arribar amb avantatge al
descans. A la represa, vam se-

guir igual i l’equip va estar molt
bé. Però el Reddis va ser letal i
en dos minuts va decidir amb
dos gols que van sentenciar”.
Alfons afegia que “malgrat el re-
sultat, estic més satisfet de l’e-
quip que en la jornada anterior,
o en altres”. 

L’Alcanar no està on era pre-
visible per l’equip que disposa.
No obstant, el tècnic té plena
confiança de la directiva i

aquesta així li ha manifestat. Qui
ha estat baixa és el davanter pi-
chichi Adrià Fernandez. Un gran
jugador però que ja no va reno-
var a l’Ascó per les seues acti-
tuds. I a Alcanar sembla que s’-
han reproduit, quan dissabte no
fou titular a Reus. Adrià treballa-
va a la feina que li facilita l’Alca-
nar. En aquestes condicions
arriba el davanter José Luis Ro-
mero, del Mollet de 1a catalana. 

Adrià Fernadez causa  baixa a l’CD Alcanar, equip que
incorpora a José Luis Romero (Mollet)

L’EXJUGADOR DE L’ASCÓ. EL PICHICHI

Homenatge a Joan Alegret, abans del derbi de dissabte, a Roquetes.

CANAL TERRES DE L’EBRE

Roquetenc i Tortosa van empa-
tar a un gol en el derbi de dis-
sabte passat. Un derbi dispu-
tat amb gran ambient ja que
es va fer la presentació del fut-
bol base del club en el dia de
l’homenatge a Alegret. El par-
tit, al primer temps, com era
d’esperar, va estar dominat pel
Tortosa que va tenir la pilota i
el control del joc. El Roquetenc
va cedir metres i va deixar-li
l’esferic al rival. El gol de Joel
donava imposició al Tortosa
que semblava que podia lla-
vors encarrilar el duel. Però no

va ser així. Els de Crespo van
baixar pistonada i una escletxa
defensiva producte de la con-
fiança va propiciar una gran re-
matada de Marc Alegre amb el
cap. L’empat. Un gol que va
donar molta vida al Roquetenc
i que va refrendar el seu plan-
tejament per la represa. Al se-
gon temps, amb orgull i casta,
el Roquetenc va atrintxerar-se
al darrera i va fer el que devia.
Ben posat i amb gran actitud.
El Tortosa va dominar però li
va mancar obrir el camp i tenir
més profunditat. Va gaudir

d’opcions clares que Lucero,
encertat, va evitar. El Roque-
tenc en va crear una a través
de l’incisiu Bautista, en una
contra. Al final, 1-1. El Roque-
tenc, amb juvenils, es va dei-
xar la pell i va trobar premi. El
Tortosa rebrà diumenge la Ca-
nonja. El tècnic Nino va tenir

un ultimàtum aquesta setmana
de possibe destitució. Serà
una prova per ell i l’equip tarra-
goní.

Homenatge a Joan Alegret
Abans del derbi, Joan Ale-

gret va rebre el seu homenat-
ge, amb un reconeixement als
seus 16 anys de presidència i
col.laboració. 
Autoritats i representants de la
FCF van presidir l’acte, amb
els parlaments del president
actual, J. Antonio Vilchez. Un
homenatge merescut.

L’orgull del Roquetenc priva al Tortosa de la victòria
Homenatge emotiu a Joan Alegret, abans del derbi

SEGONA CATALANA

La Cava, després de tres
jornades, havia de guanyar.
Ho necessitava. Rebia un Gan-
desa invicte en una tarde de
molt de vent que va deslluir el
partit. Però els locals tenien la
lliçó ben apresa i van jugar
amb molta actitud i serietat. A
més, dins de la igualtat del pri-

mer acte es van trobar amb
un gol quan Ferran va aprofi-
tar una errada gandesana pro-
ducte del fort vent. A la repre-
sa, els locals van tenir més
opcions fins que Ruibal no va
perdonar i va sentenciar amb
dos gols que eren la recom-
pensa a la bona feina local.

Tot i les baixes de Chicho i Yu-
ri, la Cava va saber llegir el
partit i va estar ben posada,
molt més que altres jornades.
El Gandesa, que no disposava
del crac Aleix Martí, va perdre
el primer partit del que por-
tem de lliga. A la represa no
va estar del tot ferm en defen-
sa i va acusar-ho. 

Diumenge vinnet, derbi inte-
ressant entre la Cava i el Re-
molins-Bítem- Serà la tornada
de Sergio Navarro al Camp
Nou, ara a la banqueta visi-
tant. 

En els darrers dies s’ha es-
peculat que la Cava podria te-
nir interès per incorporar a
Dani Decal, jugador que fins
ara estava al Jesús i Maria.
Però res s’ha confirmat des
de la directiva d’haver concre-
tat aquest fitxatge del jugador
tarragoní. 

Ruibal lidera un triomf de la
Cava valuós i necessari

CONTRA EL GANDESA

Diumenge, derbi la Cava-
R. Bítem (16 h)

Derbi

El Tortosa rebrà la
Canonja. Es una prova

de foc per al tècnic Nino.

Diumenge 17 h
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TERCERA CATALANA

Rapitenca: Fernando Garcia, secretari tècnic. Un il.lusionista i futur alcalde de la
Ràpita quan s’avorreixi del futbol. Teixidó: un filosof del futbol. Ramon Muñoz: pre-
sident de la Rapitenca. Solament té un defecte: és del Madrid. Coto, home del fut-
bol base rapitenc. El més volgut a la seua població. En altres, no ho és tant per
emportar-se jugadors. Miquel Pérez, president de l’Ascó. El president ideal per al
Nàstic. Amposta, Jordi Pérez: estima a uns colors. Nacho Pérez: un romàntic del
futbol. Tarrazona: sense ell, l’Amposta mai hagués tronat a Tercera. Jesús i Maria,
el secretari tècnic, David Torres, el Julio Iglesias del futbol ebrenc. José Mari, el
mister. Un partidalenc i molt patidor. El president Oscar, el Che Guevara. Toni Ruiz,
vicepresident, persona entregada i atrevida. També valenta que estima el que fa.  
Vilchez, president del Roquetenc, un home molt treballador. Genaro, entregat. Ximo, el tècnic, una
bona persona. La Cava: Alcalà, s’hi asembla al president Mas amb el seu discurs. El mister Santi,
massa bona persona en els entrenaments. Catalònia i la seua directiva: si visquessin als Estats Units
dirigirien a un equip de la NBA. Els seus entrenadors, Oscar i Tomàs, uns detallistes i amants del fut-
bol. Graven els partits per a veure els defectes de l’equip. Als descansos, un toca la flauta i l’altre dóna
indicacions. I al revès. Alfonso, tècnic de l’Alcanar. L’home tranquil. Deltebre, el president Carlos
Garcia, un cavaller i una gran persona. Robert Cantó, tècnic, el Fernando Alonso d’aquestes terres.
Mai para. L’Ametlla. Narcís, el noi del Perelló. El xic guapo de la Tercera catalana i exquisit amb el seu
futbol. Camarles: Bertomeu, el secretari tècnic. Un gurú del futbol. Quan va al plató de Michel, l’au-
diència es dispara amb els seus comentaris. Bartolo, el mister, sembla un tècnic nascut a la Sicilia
italiana, rodejat de plaers, selecte i, a més, és divertit. Sempre amb bon talant i bon humor.  L’Ampolla,
Cotaina. Gran entrenador. El Robert Redford d’aquesta comarca. Surt a còrre pels matins i va al
gimnàs sovint.  Paco Gilabert, el president, dedicació, amor al seu club, en cos i ànima. Perelló;
Molinos, mister, un Quijote del futbol. I bona persona. Josep Casanova, president, tan llest de presi-
dent com al seu dia de porter. Diuen que se semblava a Zubizarreta. Jordi Roca, mister del Corbera,
seria un bon president o manager general del Tortosa. 
Juanjo Rovira, l’Steve Jobs del futbol mundial amb el seu MIC. El mister Nando Crespo el George
Clooney d’aquestes comarques. Ulldecona, Paco Callarisa, és pluriempleat: veterans, fèmines, primer
equip i un Déu del futbol al seu poble. Sansano, el tècnic: exigent i amb molt de sentiment pels seus
xiquets. Mario, president de l’Ulldecona, l’home que va canviar de pell al seu equip. R. Bítem; Joaquin
Roda, el Papa esperitual del futbol ebrenc.   La cap de premsa del R. Bítem: guapa, empresaria, geni
i figura. El mister Sergio Navarro. L’home que mai van haver de cessar a la Cava. La Sénia, Lluís
Capseta, president. Segueix cantant com Rafael, no passen els anys. No vull deixar-me sense men-
cionar a grans persones que han fet molt per aquest club. Guillermo Pamplona, Alejandro Segura, Pau
Cortiella, Plàcit Tomàs (exdirectiu) i Plàcit, exentrenador. 
Alegret i César, els vells rokers que algun dia tornaran. Gandesa, José Lorenzo, president. Persona
que va canviar el futbol a la capital del Terra Alta. El seu mister, Enric, aplica la mateixa filosofia que
quan jugava ara que entrena: còrrer i lluitar. Guillermo Camarero fill, un cientific del futbol. Jordi
Fabregat, el mag del futbol ebrenc, entusiasta, un trotamons, atrevit, somiador. Fortunato i Pedro,
sense ells el futbol a l’Aldea hagués tingut dificultats per continuar. Jordi Videllet, tècnic de l’Horta; és
més fàcil pendre una cervesa amb ell a la lluna que per aquestes comarques. Però també aplicat i
persona que viu molt el futbol. Santa Bàrbara; l’entrenador Joan Subirats, un tros de pa. Manel Saltor,
president de l’Olimpic, té una cosa que m’encanta. Li importa més la cantera que el primer equip.
Chapeau. Gaspar, tècnic del Tivenys. L’home més polifacètic d’aqueste terres. Té més professions
que un torero. Jo el repto a fer una paella al plató de Michel a la televisió i en directe. Segur que em
guanyaria, encara que a mi no em queden malament. 
Els xics de la premsa. Michel Viñas, el James Bond. Amb llicència per tot. Pau Folqué. El xic del Twiter,
Facebook i el que faci falta. I el futur president del Benifallet, en 2030. Francesc Fabregas del
Travesser i el Vallenc, el periodista numero 1 del Camp de Tarragona. Ell solet fa 24 planes esporti-
ves cada setmana. Fran Carratalà. Deuria viure en una illa solitària amb un equip de fèmines un mes
d’agost.  El millor programa de ràdio d’aquestes comarques: ‘Dins l’Estadi’, dirigit per Edu Pino, a
Móra. S’hi sembla als programes nocturns de De la Morena i José Maria Garcia. 
Aquest és un homenatge a persones que coneixo i puc donar sobre elles la meua opinió. Si falten
algunes, ho sento. No sóc Déu i no puc conèixer des de Madrid a tots els ebrencs. Però si als que
he citat.  
QUE FEIEN ELS JUGADORS DE L’ULLDECONA A LES SET DE LA TARDE DEL DILLUNS? Com a premi
per guanyar a Vilalba, se’n van anar a un Spa de Penyiscola, 16 jugadors i el mister. Aquest exemple
el deurien de fer molts clubs. O no seria millor instal.lar un jacuzzi a cada vestidor?. Un voluntar expert
en construcció, voluntari a cada poble, ho faria .
TRES ENTRENADORS DE SEGONA CATALANA A PUNT DE SER CESSATS. De moment, dos entrena-
dors tenen el suport de les seues juntes. Dic de moment perquè en el món del futbol sempre hi ha
sorpreses. I el dimarts anaven a cessar a un de la zona de Tarragona. Però li donen una altra oportu-
nitat. Aquest equip visita diumenge el Tortosa. Si perd potser el cessin. El relleu seria un tècnic tarra-
goní ja conegut per haver entrenat equips de les Terres de l’Ebre. 
L’EMOCIÓ DE LA CANTERA EBRENCA. Veure un partit del Barça i Madrid és bonic. Emocionant. Però
veure una imatge del dia de la presentació del futbol base d’alguns equips com la Sénia, Catalònia,
Camarles, Tortosa, Ulldecona, Roquetenc, Olimpic o altres clubs és un espectacle. Amb tots els meus
respectes als que són socis del Barça i no ho són del seu poble, del club en el que algun dia jugaran
els seus fills o nets, a aquestes persones, més suport al club del seu poble i menys Barça. I que quedi
clar que jo sóc del Barça. Però una cosa no té res a veure amb l’altra. M’emociona veure cada pre-
sentació i veure a aquests petits, patufets, benjamins, cadets, infantils, alevins o juvenils vestint la
samarreta del seu poble amb gran pundonor i emoció. 
RAPITENCA I ASCÓ, CARA I CREU. Què dolents són els del Nàstic tenint al millor entrenador de la pro-
vincia a la Ràpita, SuperTeixidó, amb experiència en equips de la Segona B, fitxen a un entrenador
que solament ha entrenat el Xerès. Així està el Nàstic, set temporades canviant de mister cada any.
I que poc gaudeix l’afició de la Rapitenca aquest any. Únicament sis gols al seu camp i onze rebuts.
Es fa el que es pot, però defensivament, tot i la darrera millora, no és el mateix.  Per a  mi el millor
d’aquesta temporada d’aquest club és el futbol base, el gran moment de la seua cantera. Sis equips
a Preferent i dos prop de l’ascens i cap d’ells sofrint per al descens. I el diumenge el Barça B infantil
solament va poder fer dos gols a la Rapitenca i a la segona meitat. L’Ascó és el conjunt menys gole-
jat de Tercera divisió: 0.69 per partit. Tinc la sensació de que farà el play-off. 
AMPOSTA. VISCA NACHO! Del que m’es m’alegro d’aquest equip és que el mister està com un bou
de content després de guanyar a l’Almacelles. “L’Amposta va millorar el seu mig del camp, amb més
gent tècnica i va remuntar el partit. Comença a practicar el futbol de la temporada passada. En les
primeres cinc jornades, 3 punts. En les darreres cinc, 8 punts. Això demostra que va a més.  El diu-

50 personatges del futbol ebrenc al microscopi

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

menge arriba el Torreforta. Els seus defenses són de tot menys carinyosos. El diumenge passat es va
enfrontar al Torredembarra i aquest equip va acabar amb vuit jugadors.
El Catllar fitxarà aquesta setmana un jugador de Tercera divisió. Segueixo d’autovaga amb el Jesús i Maria
per equivocar-me en un pronòstic. Aquesta setmana acaba la meua clausura. 
SEGONA CATALANA. QUINS SON ELS EQUIPS MÉS EN FORMA?. Hi ha setmanes que tot és al revès. Tres
equips perden la imbatibilitat i en altres dos conjunts els seus jugadors van canviar l’actitud. A mi em sor-
pren el Roda de Berà, és l’equip més incòmode en defensa. Quan perd sempre és per la mínima excepte
el dia del Tortosa. Si el diumenge guanya el Morell a Gandesa, ja serà un candidat clar al segon lloc. Una
plaça per la que hi ha molts de candidats, molt irregulars fins ara. La Cava va vèncer i va convèncer i jo
em pregunto perquè els jugadors no posen sempre les mateixes ganes. Cas paregut al del Roquetenc, que
va plantar cara al Tortosa. La Selva va superar el Roquetenc i ara a l’Ampolla. La primera meitat fou per
oblidar. No va canviar Cotaina a tot l’equip perquè la reglamentació només permet cinc canvis. I va haver-
hi per part del club d’un toc d’atenció als jugadors. Aquest equip només ha sumat una victòria en set jor-
nades. La ratxa del Catalònia i R. Bítem va acabar i els dos aquesta mateixa setmana. Quan ha plogut ha
estat per als dos, com també per al Gandesa que va perdre la seua imbatibilitat. M’asombra el Perelló. Va
començar malament però en les darreres cinc jornades, quatre victòries. La veritat és que al principi el veia
amb dificultats per la permanència. I m’està sorprenent. He de dir-ho. Alcanar, a veure si baixarem a Tercera
catalana. Solament ha puntuat en el 50 % dels partits. En les darreres set jornades, els equips més en
forma per punts són: Reddis, Morell, R. Bítem, Perelló, la Cava i Gandesa. Els garantitzo que malgrat d’es-
tar en descens, Cambrils o Vilaseca no baixaran. Solament queden cinc equips imbatuds a Catalunya fins
la segona catalana: Barça, Girona B, Manresa, Can Gisbert i Reddis que ja ha aconseguit la meitat dels
punts per a la promoció i solament s’ha disputat el 32 % de la competició. En aquest equip sobresurt Victor
Garrido, jugador de qualitat de Tercera divisió que porta set gols i únicament ha jugat 7 partits dels 10 dis-
putats. Els garantitzo que el Reddis a la primera catalana quedaria dels deu primers. 
TERCERA CATALANA. M’estranya que aquesta temporada no hi hagi cap aldarull però els asseguro que a
la segona volta tindrem històries per a no dormir. Qui vulgui guanyar a Pinell, l’Aldea, Ulldecona, Batea i
Corbera hauran de suar tinta. Són aquests set equips els millors locals per punts. Pinell i Aldeana no n’han
perdut ni un al seu camp. Ja comencem com la temporada passada, el Camarles va haver d’ajornar tres
partits. Ara ja en porta un. La meua travessa abans de començar la temporada estava clara: Camarles,
Ulldecona, Deltebre i Flix. Estan a les primeres sis places, en les que s’han posat Batea i Corbera que ja
han aconseguit gairebé salvar la categoria.  No vagin a veure per la tele partits del Barça, Espanyol o
Madrid. Vagin a veure partits d’aquesta categoria. Cada setmana hi ha un resultat bomba. Aquesta setma-
na, Batea-Móra la Nova 6-4.  Un derbi en el que es va jugar com els anys 50: tots a l’atac. Olimpic-Pinell,
tres penals. I espai amb l’equip local. Sergi Anguera porta cinc gols, Johan, Ivan i Sergi Vila i Ignasi, tres.
I un equip que vuit jugadors han marcat. Farà una gran segon volta.

El Batea creix amb la victòria
contra el Móra la Nova. Es
segon. Autèntica revelació pas-
sades 10 jornades. El partit va
estar marcat pel vent. David
Bes i Adrià van posar per davant
el conjunt local, però Narcis i
Marc van empatar. Adrià desfeia
la igualada abans del descans.
A la represa, Cristian i David
Bes van encarrilar el duel. 

Però només aparentment, per-

què estava trencat i amb un
Móra la Nova incisiu. 

Marc ajustaven el derbi amb el
5-4. Fins que Agustí, de falta,
col.locant la pilota per l’escaire
va assolir el gol que certificava
la victòria del conjunt que entre-
na Joan Vallès. Era la sentència.
Partit trepideant, dels que fan
afició. Tercera victòria seguida i
l’afició que està molt il.lusiona-
da ˙

6-4

Triomf reivindicatiu del Flix davant
de l’Horta (3-0). Els de Lizaso, ara
sí, encadenen resultats positius i
s’integren a la part alta de la clas-
sificació. Carranza, al primer
temps, va obrir la llauna amb l’1-0.
El partit va estar obert si bé el Flix
va jugar més ben posat. A la repre-
sa, els de la Ribera van insistir i van
trobar el premi amb el 2-0, obra
de Cendrós que va aprofitar, amb
qualitat, la passivitat de la defensa
visitant. El propi Cendròs confirma-
va la tarda golejadora amb el 3-0.

FLIX-HORTA 3-0

Olimpic i Pinell van oferir el partit
de la jornada amb gran ambient a
l’estadi (presentació del futbol
base). Pete, amb dos penals, va
marcar el 2-0. El Pinell estava dins
i Albert va reduir distàncies. A la
represa, Johan va marcar el 3-1
però Sisco i Bernabé, en cinc
minuts, van empatar. El duel esta-
va obert. Trencat. La promesa
local, Sergi Vila va aconseguir el
4-3. I Abdul disposaria d’una oca-
sió per empatar. Però va fallar un
penal. 

OLIMPIC-PINELL 4-3

Quarta victòria del Deltebre que
s’enlaira a la taula, al grup capda-
vanter. El Corbera, crispat amb
l’àrbitre, perd pistonada amb la
tercera derrota seguida. Els de
Jordi Roca van avançar-se en el
marcador amb l’1-0.
Posteriorment, per una expulsió
rigorosa i protestada, es van que-
dar amb deu. Sergi Rodriguez va
empatar. El Corbera va fallar un
penal i en els darrers minuts, amb
el duel trencat, Paco Casas va fer
l’1-2.

CORBERA-DELTEBRE 1--2

L’Ulldecona no va perdonar a
Vilalba. L’equip local, amb aquesta
derrota, ja es queda penúltim.Els ull-
deconencs, per la seua part, fan un
pas endavant per anar per amunt.
A la primera meitat, els de Sansano
van jugar amb el vent en contra. Tot
i això, ja van tenir les millors oca-
sions. A la represa, aviat, Ivan va
aprofitar una jugada de Yassine per
fer el 0-1. Ruben, amb un tret exte-
rior, va marcar el 0-2. Roberto en
dues ocasions va ampliar l’avantat-
ge. L’Ulldecona va fallar un penal.

VILALBA-ULLDECONA 0-5

La Sénia va obtenir una victòria tan
clara com merescuda i necessària
contra una Ametlla que entra en
plena dinàmica negativa. L’actitud i
el joc del seus jugadors no va agra-
dar al tècnic Narcis. La Sénia, més
posada, va decidir al primer temps
amb els gols de Pau, Javi Garcia i
Aitor. Ezequiel feia el 4-0 a la repre-
sa. Un triomf que ha d’impulsar.

LA SENIA-AMETLLA 4-0

El duel de cuers es va decantar
favorablement a l’Alcanar que va
tenir encert en els darrers minuts
amb els gols de Mohamed i de
César. Un empat no hagués estat
injust però el major encert dels
canareus va determinar. 

ALCANAR-R BITEM 2-0

El Santa no acaba de despegar.
Ofereix dubtes. Ha tingut baixes
però li passa com la temporada
passada. El Sant Jaume, ben
posat, va saber remuntar amb gols
de Manelet el que va fer Gilabert. I
quan semblava que l’1-2 era defini-
tiu, un penal ‘inexistent’ pels visi-
tants (Ximo). Els locals, en desa-
cord amb l’expulsió de Gilabert. 

S. BÀRBARA-S JAUME 2-2

El debi de la jornada entre
Aldeana i Camarles, dos dels
equips primers classificats, no es
va disputar. El fort vent fou el
motiu de la suspensió. Així ho va
considerar l’àrbitre, d’acord amb
els dos equips. El dia 6 de
desembre apunta a ser la data
per recuperar un derbi apassio-
nant per l’estat dels dos equips. 

ALDEANA-CAMARLES SUS

BATEA MÓRA NOVA

                             



DIVENDRES 15
DE NOVEMBRE
DE 2013

diarimés
ebreEESSPPOORRTTSS

17www.mesebre.cat

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-St. Jaume (16 h)
Roquetenc-Bot (16.30 h)
Xerta-Tivenys (15.30 h)
Muntells-Ginestar (16 h)

diumenge
Benissanet-la Galera (16 h)
Godall-Ebre E. (15.30 h)
Ascó-Catalònia (16.30 h)
Arnes-J. i Maria (15.30 h)

RESULTATS

10a jornada 4a catalana

la Cava-Arnes 2-1

S. Jaume-Roquetenc  1-2

Bot-Benissanet 2-4

Xerta-la Galera 1-3

Godall-Tivenys 5-0

Ebre Escola-Muntells 0-2

Ginestar-Ascó 5-1

Catalònia-J. i Maria         3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       8 39 3 24

2. Campredó 9 28 9 20

3. Tivenys   10 25 18 20

4. Ginestar  9 29 10 18

5. Benissanet 8 23 17 18

6. Ebre E.     10 13 8 17

7. Catalònia   9 19 16 16

8. Arnes       10 15 16 15

9. Roquetenc  9 17 18 13

10. la Galera  10 9 14 13

11. Ascó       9 25 24 11

12. J. i Maria  9 15 14 10

13. la Cava    10 18 24 9

14. Xerta      8 15 22 9

15. Bot        10 16 28 7

16. Muntells   8 6 25 5

17. S. Jaume  10 4 50 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Levante-S Andreu

Fontsanta-Suburense

Olerdola-Esc Valls

Ac F Cata-Vilafranca

Riudoms-C. Clar

S. Cugat-Tortosa Ebre

Santboià-Gladiador

Vilanova-Molins

RESULTATS

8a jornada 

Levante-Vilanova  0-1

S. Andreu-Fontsanta  1-3

Suburense-Olerdola  1-1

Esc. Valls-Acad F Cata. 0-0

Vilafranca-Riudoms  2-0

Camp Clar-S. Cugat   5-1

Tortosa E-Santboià  1-0

Gladiador-Molins        4-6

CLASSIFICACIÓ

1. Tortosa E 28 11 19

2. Fontsanta 19 8 19

3. Santboià 18 13 18

4. Valls 18 11 17

5. Vilanova 17 9 16

6. C. Clar 24 11 15

7. Vilafranca 13 13 15

8. Molins 29 19 12

9. S. Andreu 20 23 10

10. Catalunya 13 19 10

11. S. Cugat 12 14 8

12. Riudoms 12 15 6

13. Olerdola 12 21 6

14. Levante 10 19 6

15.Suburense 12 22 6

16. Gladiador 11 40 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Pla-Borges

Vinyets-Icomar

Quintinenc-Begues

Gavà-Montserratina

Ulldecona-la Cava

Monjos-Vallirana

Cunit-S. Sadurní

RESULTATS

6a jornada 

Pla-Cunit 0-3

Borges-Vinyets 6-1

Quintinenc-Icomar  1-2

Begues-Gavà 13-1

Monserra-Ulldecona 3-2

la Cava-Monjos 3-0

Vallirana-S. Sadurní     0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 35 5 18

2. la Cava 26 6 15

3. Icomar 19 1 15

4. Borges 30 14 12

5. Begues 26 11 12

6. Cunit 26 14 12

7. Ulldecona 20 7 9

8. Quintinenc 11 15 5

9. Pla 11 21 4

10. Monjos 11 19 3

11. Vinyets 9 20 3

12. S. Sadurní 6 28 3

13. Gavà 4 42 1

14. Vallirana 3 34 0

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Amposta-Perelló

la Sénia-Ulldecona

Tortosa, descansa

la Cava-Vinaròs

Flfrey Remolins-Aldeana

J. i Maria-Catalònia

Roquetenc-Alcanar

Canareu-Rapitenca

RESULTATS

5a jornada 

Perelló-Jesús i Ma.  1-2

Alcanar-Ulldecona  0-4

Catalònia-Silfrey Remolins 3-4

Roquetenc-Amposta 1-0

Aldeana-Canareu 2-1

Vinaròs-Tortosa            4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 14 5 12

2. Roquetenc 9 4 9

3. Tortosa 11 14 9

4. Ulldecona 12 6 8

5. Jesús i Maria 7 9 8

6. Amposta 12 6 7

7. Alcanar 10 8 7

8. Aldeana 12 8 6

9. Aldeana 12 8 6

10. la Sénia 14 11 4

11. Canareu 4 9 4

12. Perelló 3 8 3

13. Filfrey Remolins 9 24 3

14. Rapitenca 3 5 3

15. Catalònia 10 13 3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Horta-S. Bàrbara (16 h)
Móra la Nova-la Sénia (16.30 h)

R. Bítem-Corbera (17 h)
diumenge

Olimpic-Batea (17 h)
l’Ametlla-Vilalba (16 h)

Ulldecona-Aldeana (16 h)
Camarles-Flix (16 h)

S. Jaume-Alcanar (15.30 h)
Pinell-Deltebre (15.30 h)

RESULTATS

10 jornada, Tercera catalana  

Olimpic-Pinell 4-3

Batea-Móra Nova 6-4

la Sénia-l’Ametlla 4-0

Vilalba-Ulldecona 0-4

Aldeana-Camarles sus

Flix-Horta 3-0

S. Bàrbara-St. Jaume2-2

Alcanar-R. Bítem 2-0

Corbera-Deltebre 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 9 22 10 22

2. Batea 10 27 21 21

3. Corbera 10 20 15 21

4. Deltebre 10 23 11 20

5. Flix 10 24 14 19

6. Ulldecona 9 21 11 19

7. Aldeana 9 21 13 18

8. Pinell 10 25 16 16

9. Olimpic 10 22 19 14

10. S. Bàrbara 10 16 18 13

11. Móra la Nova 10 25 21 12

12. Horta 9 11 17 12

13. S. Jaume 9 17 22 11

14. L’Ametlla 10 14 19 11

15. la Sénia 10 17 21 10

16. Alcanar 10 8 23 7

17. Vilalba 9 9 30 5

18. R. Bítem 10 8 29 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Catalònia-Valls (17 h)
Calafell-Roda Berà (17 h)

diumenge
la Cava-R. Bítem (diu 16 h)

Cambrils-Reddis (12 h)
Alcanar-Perelló (16 h)
Vilaseca-la Selva (16 h)

l’Ampolla-Roquetenc (16 h)
Tortosa-Canonja (17 h)

RESULTATS

10 jornada, Segona catalana

la Cava-Gandesa 3-0

R. Bítem-Cambrils 1-4

Reddis-Alcanar 4-1

Catalònia-Perelló 1-2

Valls-Calafell 2-1

Roda Berà-Vilaseca 2-2

La Selva-l’Ampolla 2-1

Roquetenc-Tortosa 1-1

Canonja-Morell 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 10 29 5 28

2. Morell 10 24 8 21

3. Tortosa 10 18 12 19

4. Gandesa 10 11 8 19

5. R. Bítem 10 22 15 17

6. Valls 10 17 10 17

7. la Cava 10 14 10 16

8. Perelló 10 18 21 16

9. l’Ampolla 10 16 13 15

10. Catalònia 10 13 11 14

11. Roda Berà 10 9 10 12

12. Alcanar 10 23 22 9

13. Canonja 10 13 18 9

14. la Selva 10 15 29 8

15. Vilaseca 10 11 16 7

16. Calafell 10 7 28 7

17. Cambrils 10 10 20 6

18. Roquetenc 10 12 26 6

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va superar la Pobla en
el derbi, amb gol de Sergi, i
diumenge visita el Figueres.

Es tercer a la taula
classificatòria.

Enlairat
PRÒXIMA JORNADA
Masnou-Muntanyesa

Cornellà-Terrassa
Santboià-Rapitenca (diu 12 h)

Gavà-Palamós
Castelldefels-Vilafranca

Europa-Gramanet
Cerdanyola-Santfeliuenc

Manlleu-Vilassar
Pobla Mafumet-Rubí

Figueres-Ascó (diu 16.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 13 8 4 1 24 11 28
2.Europa 13 9 1 3 20 10 28
3. Ascó 13 8 3 2 15 9 27
4. Rubí 13 7 3 3 23 15 24
5. Terrassa 13 7 3 3 20 12 24
6. Santfeliuenc 13 7 1 5 16 12 22
7. Cornellà 13 7 0 6 22 20 21
8. Palamós 13 5 4 4 22 20 19
9. Figueres 13 4 6 3 18 18 18
10. Vilafranca 13 4 4 5 16 14 16
11. Masnou 13 4 4 5 12 18 16
12. Cerdanyola 13 3 6 4 16 19 15
13. Pobla Mafumet 13 4 3 6 9 14 15
14. Santboià 13 4 2 7 18 19 14
15. Manlleu 13 3 5 5 12 14 14
16. Rapitenca 13 3 5 5 11 17 14
17. Gavà 13 4 1 8 12 15 13
18. Castelldefels 13 3 3 7 12 19 12
19. Vilassar 13 2 3 8 15 22 9
20. Gramanet 13 2 3 8 10 25 9

Tercera divisió RESULTATS
13a jornada, Tercera divisió

Terrassa-Masnou 4-2
Rapitenca-Cornellà 1-2
Palamós-Santboià 2-2
Vilafranca-Gavà 0-1
Gramanet-Castelldefels 0-2
Santfeliuenc-Europa 0-1
Vilassar-Cerdanyola 2-1
Rubí-Manlleu 1-1
Ascó-Pobla Mafumet 1-0
Muntanyesa-Figueres 3-3

PRÒXIMA JORNADA 
Amposta-Torreforta (diu 17 h)

Torredem-Tàrrega
Martinenc-Balaguer
Igualada-Andorra

Tecnofutbol-Vista Alegre
Matinenc-Balaguer

Catllar-Vilanova
Alpicat-Marianao
Horta-Viladecans

Almacelles-J i Maria (diu 16 h)

RESULTATS

10 jornada, Primera catalana

Amposta-Almacelles 3-1

Torreforta-Torrede. 2-2

Tàrrega-Martinenc 1-2

Balaguer-Igualada 0-1

Andorra-Tecnofutbol 2-0

Vista Alegre-Catllar 1-0

Vilanova-Alpicat 1-0

Marianao-Horta 2-0

Viladecans-J. i Maria 0-1

Primera catalana

Una acció del derbi entre l’Ascó i la Pobla de Mafumet.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 10 21 7 23

2. Viladecans 10 18 9 20

3. Catllar 10 14 6 20

4. Tàrrega 10 15 8 17

5. Vilanova 10 12 6 15

6. Balaguer 10 13 15 15

7. Torreforta 10 17 15 14

8. Marianao 10 10 12 14

9. Horta 10 14 12 13

10. Torredembarra 10 17 17 13

11. Amposta 10 18 20 11

12. Tecnofutbol 10 12 14 11

13. Andorra 9 10 14 11

14. Almacelles 10 13 15 10

15. Vista Alegre 10 12 18 10

16. Igualada 10 7 15 9

17. Jesús i Maria 9 9 20 7

18. Alpicat 10 12 25 7 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

S'ha celebrat el 9 i 10 de
Novembre el 18é Trofeu
Internacional de Barcelona
de Rem al Moll de la Fusta
just davant de la Rambla de
Mar. Les fèmines del Club
Nautic Amposta ha conquerit
el Trofeu per segon any con-
secutiu. La regata s'ha dis-
putat en manegues de 500
metres tipus esprint impo-
sant-se en la classificació
final el bot 4x absolut femení
ampostí format per Victoria
Cid, Aïna Mateo, Aida Bonfill,

Iris Castell i Laura Roso,
classificant-se en segon i ter-
cer lloc  les embarcacions
del Club Natació Banyoles i
del Club Marítim Barcelona
respectivament. També s'ha
disputat en categoria 8+
masculina el Trofeu Real
Club Marítim Barcelona,
guanyat per el bot del Real
Club Nautic De Tarragona, i
amb una bona actuació del
bot del Club Nàutic Amposta,
finalista a la prova internacio-
nal.

Triomf al Trofeu Internacional 
REM. CN AMPOSTAPATINATGE

El Godall és més líder després
de golejar (5-0) a un Tivenys
que, sense ser cap excusa, va
anar molt limitat d’efectius com
es caracteristic en aquest inici
del campionat. Marius, Robert,
Joan Xaragoza (2) i Alex van
marcar pels godallencs que es
nota que tenen un equip de
categoria superior.
Destacar la golejada del
Ginestar contra l’Ascó per 5-1,
amb gols d’Enric Sentis, Aleix
Figueres, Bernat (3). Pere va
fer el gol asconenc. La sorpre-
sa va saltar al municipal Josep
Otero on els Muntells va vèncer
per 0-2, amb gols de David i
Abde. Un triomf que premia el
treball i la paciència d’Edu
Català i els seus jugadors.
L’Ebre Escola no va estar a
l’alçada d’altres jornades, però
també va ser mèrit del treball
dels Muntells. El Catalònia va
guanyar per 3-2 el Jesús i
Maria. Ramon Masip va fer l’1-0
mentre que Sergi va empatar.

Ismael va fer l’1-2 i Marc Diez
va remuntar amb dos gols. Un
partit intens, emocionant i amb
jugades polèmiques.
El Benissanet, per la seua
banda, va guanyar a Bot (2-4)
fent un pas endavant i acostant-
se a les primeres places. Adria
Miró (2) i Ivan Bladé van posar
el 0-3. Cristian Monllau va redu-
ri distàncies i Alvar marcava un
incert 2-3 fins que Ivan Bladé va
sentenciar.
Femení
Victòria del Tortosa Ebre de 1a
divisió. Torna a ser líder.  A la
segona divisió, l’Ulldecona va
perdre amb la Montserratina (3-
2) i la Cava va golejar els
Monjos per 3-0. 
Lliga futbol 7 ebrenca. 
Olimpic-Gandesa, 2-1; Ginestar-
R. Bítem, 0-8; Arnes-S. Jaume,
3-0; Amposta-Tortosa Ebre 5-1;
la Cava-S. Bàrbara, 0-2;
Aldeana-Alcanar, 3-3. 
Es líder l’Arnes amb 15 punts. 

El Godall, més líder
QUARTA CATALANA. I FEMENI

Es la primera jornada
del Campionat Comarcal

de Cros

Aquest cap de setmana les
dos noies que tenien com-
petició s’han  desplaçat als
dos extrems de la penínsu-
la. Mentre la Carla
Montañez anava a partici-
par a Hondarribia a la
“Súper Copa d'Espanya
Cadet”, la Daine Cordero
ho feia fins a Màlaga per
participar a “L'Europa Cup
Sènior de Màlaga”.
Els resultats no han acom-
panyat d'igual manera a les

dues. 
Carla Montañez a -44 Kg.
es classificà en primer lloc
guanyant amb superioritat
tots els seus combats per
Ippon abans de la fi del
temps.
Daine Cordero -48 Kg. perd
el primer combat de Sumi
Gaeshi i cau a la repesca
enfront la judoka Rusa que
guanya d'Ippon de Uchi
Mata, quedant eliminada de
la competició.

Tortosa Athletic Club Judo
JUDO

El cadet masculí es va des-
plaçar a Andorra i va guanyar el
partit per 1-3.  (25-22, 31-33,
24-26 i 16-25). Per altra banda,
el juvenil masculí es va des-
plaçar al camp d'un potentissim
Anna Gironella Mundet. 3-0 amb
parcials (25-6, 25-9 i 25-18). El
sènior femení, va rebre al
C.V.Sant Just. Aquest va ser el
partit més dificultos que s'ha
presentat per aquestes aquesta
temporada. Es va decidir al
take-break on una jornada més,
l'equip de Roquetes va guanyar

el partit per 3-2 amb parcials
(28-26, 21-25, 18-25, 25-15 i
15-9). El sènior masculí de
segona catalana, havia de rebre
al C.V.Tordera, equip que no es
va presentar. El sènior masculí
de tercera va guanyar a Gavà
per 1-3 amb parcials (20-25,
25-17, 17-25 i 19-25). Per a la
pròxima jornada, el cadet mas-
culí rep al C.V.Granollers, el juve-
nil al C.V.Mataró i el sènior mas-
culí de tercera al Granollers. El
femení va a Vilanova i el sènior
de segona visita a La Torre.

Victòria del sènior a Gavà
CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada: 3 - 
G. Amics-Leis Clas,1-6
PM 7B-Toscà, 4-8
Casa Maso-Rehau,8-4
Bar Aloha-SA Casals, 2-1
CFS Roquetes-Moet,4-6

Classificació
1) Bar Aloha, 6: 2) Toscà, 6;
3) SA Casals, 4; 4) Leis
Clas, 4; 5) Casa Maso, 3; 6)
Moet, 3; 7) I Rehau, 2; 8) G
Amics, 2; 9) CFS Roquetes,
0; 10) PMEL7B,0.

Propera jornada

Moet-G. Amics. P Rem. 16 h
SA Casals-CFS Roquetes
P. Remolins 17.05 h
Rehau- Bar Aloha, Pavelló
Remolins 16 h
Toscà-Casa Maso, Pavelló
Remolins 18.10 h
Leis Clas-PM el 7 Blanco,
Pavelló Remolins 17.05 h

Tercera jornada
FUTBOL SALA TORTOSA

L’Associació Lleidatana
d’Handbol Femení va caure a
la vuitena jornada de lliga con-
tra l’Handbol Amposta a l’Onze
de Setembre. Les jugadores
de Miroslav Vujasinovic que
venien de guanyar a la pista
del Solucar, no van poder cer-
tificar la seva línea ascendent
davant l’equip tarragoní que
ocupa les posicions altes de la
classificació. Tot i jugar amb

alguna baixa important,
l’Amposta va realitzar una
bona primera part on també
va influir la bloquejada mental
de les lleidatans, sense poder
anotar cap gol durant gairebé
20 minuts. A la segona part,
les blaves van reaccionar fins
arribar a empatar a 23, però
el cansament als minuts finals
va acabar de decidir el partit a
favor de les tarragonines.

L’Amposta s’imposa
CH AMPOSTA LAGRAMA

L'equip tortosí es desplaçà a la
sempre difícil pista del Vilanova
de Camí, esperant poder dispu-
tar un interessant partit d'hand-
bol, però no va poder ser així.
L'encontre va ser  dirigit per dos
joveníssims àrbitres als que la
categoria i el nivell els van supe-
rar deixant palesa la seva
ignorància del reglament i la seva
incapacitat per dialogar. 
Amb una actitud prepotent van
obsequiar les visitants amb un
arbitratge descompensat i

casolà, exhibint sense vergonya
l'amistat amb els components de
l'equip local. 
Les tortosines no van tenir opció
de joc en cap moment del partit,
veient-se superades per les cir-
cumstàncies. 
Alineació: Jèssica Bertomeu ,
Nerea Cardona, Jenifer Cornejo,
Rosa Chertó, Paula Estorach,
Cinta Gisbert, Marta Lliveria, Ana
Manjavacas, Aida Rieres, Paula
Ripoll, Eryka Sigüenza i Noel
Uriarte.

Lamentable actitud arbitral
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL (23-15)

Al campionat de Catalunya
Júnior de Taekwondo on el
Club ampostí va presentar a
quatre dels seus alumnes,
que van assolir uns bons
resultats però on la sort no
va acompanyar. El pitjor va
estar la lesió al genoll de
Genis Gisbert que a l’últim
segon va perdre la diferència
de punts que portava a 15
segons del final. Però bé ara

li desitgem una rapida recu-
peració i esperem que esti-
gui apunt per al proper cam-
pionat on es batrà per pri-
mer cop contra nois de la
categoria sènior al campio-
nat absolut de sènior de
Catalunya del 2014 que es
celebra al mateix pavelló
amb la data 01/12/2013 i
on també participarà Cristian
Ferré.

Gimnàs Alfaro
TAEKWONDO

El proper diumenge 17
de febrer tindrà lloc a
l'EMD de Bítem la primera
jornada del Campionat

Comarcal de Cros Escolar
del Baix Ebre on s'han
previst un total de catorze
curses, on participaran

des de juvenils, nascuts
els anys 1996 i 1997 fins
al més petits nascuts
l'any 2010. S'establiran
dues classificacions, una
individual i una altra per
equips. 

El circuit estarà ubicat al
voltant del camp de futbol
i les curses comença-
ran a partit de les onze
del matí. La segona prova
de cros comarcal està
prevista al Perelló el 26

de gener. 
La prova de Bítem està
organitzada pel Consell
Esportiu del Baix Ebre,
l'EMD de Bítem i el Club
Atletisme Terres de
l'Ebre.

Cros escolar del Baix Ebre
A BITEM

Primera jornada

Núria Gas, cinquena 
al mundial

El passat dilluns arribaven a
Taipei (Taiwan) els dos patina-
dors júniors seleccionats per la
federació espanyola de patinat-
ge per representar  a Espanya
en el Mundial 2013, Pere
Marsinyach del Club de patinat-
ge Foment Cardoní i Núria Gas
del C.P.L'Aldea.
Van iniciar la competició el
divendres 8 de novembre amb
el programa curt. La Núria va
competir amb 24 patinadores
d'altres nacionalitats i va acon-
seguir la 4a posició amb pro-
grama molt ben patinat i inter-
pretat com és de costum en
ella. El seu company Pere ,
competint amb 12 patinadors ,
va obtenir un merescut 3r lloc
amb original coreografia.
Al dia següent amb l'execució
del disc llarg, molt ben patinat i
amb gran dificultat, va ser on

Pere va mantenir el tercer lloc al
pòdium. Núria va ser la patina-
dora que va tancar el campio-
nat darrera dels grans progra-
mes de les dos italianes favori-
tes. Tot i això va sortir a pista
amb gran convicció i interpre-
tant una gran coreografia del
seu entrenador Manel Villarroya
que l'han col.locada com a cin-
quena patinadora del món. 

                                               



DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE DE 2013 19PPUUBBLLIICCIITTAATTwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

      



DIVENDRES 15
DE NOVEMBRE

DE 201320

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
sseerrvveeiiss

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

«Primentons i Tomates»
Avui: Bacallà amb cigrons

BACALLANERIA LA MAR SALADA - SANT CARLES DE LA RÀPITA

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

- Bacallà sec ( un parell de talls per per-
sona) 150 gr de cigrons cuits

- 1 ceba grossa
- 1  tomàquet
- All i julivert
- Sal i pebre
- Pebre vermell i safrà
- Ametlles per fer una picada
- Ous durs

PREPARACIÓ:

Enfarineu i fregiu el bacallà un cop el tinguem desalat.
Reserveu-lo. A l'oli de fregir el bacallà, feu-hi un sofregit
amb més ceba que tomaquet. Quan sigui quasi cuit, afe-
gir-hi el pebre vermell. Afegiu inmediatament després els
cigrons amb una mica d'aigua de bullir-los o brou, si no
en teniu. Afegiu-hi també el safrà i després el bacallà. Dei-
xeu que cogui, pero mentrestant aneu preparant una pi-
cada amb all, ametlles torrades i una mica de julivert.
Quan tingueu la picada feta, deixeu-la amb una mica del
suc de la cassola i afegir-la rapidament, doneu un parell
de tombs a la paella i torneu-la al foc. Deixeu-ho coure tot
uns minuts. Ara ja podeu afegir-hi també els ous durs ta-
llats pel mig. Bon profit
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel molt ennuvolat o cobert al Pirineu, sobretot al seu vessant nord. A la
resta del territori passarà de serè o poc ennuvolat a entre mig i molt ennu-
volat al matí per la formació de núvols mitjans a sotavent del Pirineu que
s'estendran arreu.
Precipitacions
Se n'esperen al Pirineu al llarg de tot el dia, sobretot al seu vessant nord i
al Pirineu occidental. A més, són possibles de disperses a d'altres punts del
terç nord a partir de mig matí. Seran d'intensitat entre feble i moderada,
si bé les més intenses afectaran sobretot durant la tarda. Acumularan
quantitats entre abundants (entre 5 i 10 cm en 24h.) i molt abundants
(entre 10 i 40 cm en 24h.) al Pirineu, i minses fora de la serralada. La cota
de neu baixarà al Pirineu dels 1000 metres als 600 metres. Fora de la
serralada baixarà dels 1200 metres als 800 metres, si bé esporàdicament
serà més baixa.
Temperatures
Temperatures moderadament més baixes en conjunt, si bé de forma local
el descens serà acusat, mínimes i màximes. Les temperatures mínimes es
donaran al final del dia, sobretot a l'interior. Les mínimes es mouran entre
els -2 i 3 ºC al Pirineu, entre els 5 i 10 ºC al litoral i entre els 1 i 6 ºC a la
resta. Les màximes oscil·laran entre els 0 i 4 ºC al Pirineu, entre els 3 i 8
al Prepirineu, entre els 7 i 12 ºC a la resta de l'interior si bé a punts de l'o-
est de la depressió Central i vall de l'Ebre rondaran entre els 10 i 14 ºC, i
entre els 11 i 16 ºC al litoral.
Visibilitat
Entre bona i excel·lent tret del Pirineu on serà dolenta.
Vent
Bufarà vent de component nord i oest, a les terres de l'Ebre entrarà el mes-
tral i la tramuntana a l'Empordà. Serà entre fluix i moderat amb cops forts
en general, si bé a cotes elevades del terç nord, de l'extrem sud i a
l'Empordà bufarà entre moderat i fort amb cops molt forts. Malgrat això,
al final del dia afluixarà en el conjunt de Catalunya.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 10°

diarimés
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Rafecas Renau, Joan Josep

Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Moran Sitja, Juan Carlos  

Barcelona, 123 A. (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor t'arribaran notícies inte-
ressants que t'alegraran el cor. Evita la desí-
dia, no caiguis en estats d'avorriment. Busca
activitats que et facin feliç.  

Taure
20/4 al 19/5

Dia favorable per ampliar les teves aventu-
res amoroses. Respecte a la salut , vius un
període ple de potència i optimisme perso-
nal.

Bessons
20/5 al 21/6

No camines desencertat, no et deixis seduir tan
fàcilment. Confia en la teva experiència en matè-
ria d'amor. Prova a relaxar-te i a prendre't la vida
amb més calma.

Cranc
22/6 al 21/7

Augmenta considerablement la teva necessi-
tat de tenir contactes sexuals. Respecte  a la
teva salut, un consell: no vagis a dormir tant
tard o acabaràs esgotat.

Lleó
22/7 al 22/8

Tot el que signifiqui donar a entendre els teus
sentiments és beneficiós per a tu i per a la
teva parella. Actualment , els teus interessos
se centren més en la teva visa emocional.

Verge
23/8 al 21/9

Si treus la teva part més tendra és possible
que visquis moments molt dolços en el terreny
de l'amor. Posa més en clar els teus esque-
mes i filosofia de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un període molt bo amb per a augmen-
tar els teus contactes i millorar la teva vida
social. Has d'evitar els ambients nocturns
una miqueta contaminats.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Potser recapacitis sobre la forma de viure la
teva vida sentimental. Respecte a la teva salut,
desconnecta't  dels lligaments de la teva acti-
vitat diària. Aprèn a relaxar-te .

Sagitari
21/11 al 21/12

Vius un temps ric en esdeveniments sentimen-
tals on les teves iniciatives es veuen afavori-
des . Avui és un dia de petits accidents,
retards o ensopegades.

Capricorn
21/12 al 19/01

Has de posar en ordre moltes coses en rela-
ció amb els teus assumptes amorosos. Moltes
actituds que provenen de costums ja passats
ja no tenen sentit en el present.

Aquari
20/1 al 18/2

T'enriqueixes amb noves experiències dintre de
les teves relacions socials i sentimentals.
Respecte la teva salut  avui no notaràs cap tipus
d'esgotament.

Peixos
19/2 al 20/3

Pots començar una prometedora etapa dintre
de la teva vida sentimental de parella. És  neces-
sari que suavitzis moltes de les coses que
creen un impacte en la teva vida emocional.
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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 
LA RÀPITA

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

660 58 47 87

NEUMATICOS 
LOW COST !!!!!

Venta de neumaticos
seminuevos desde

20 Eur. y nuevos desde
60 Eur. montaie y

equilibrado incluidos.
Cra. N-340 
Km. 1121,8

(Gasolinera Almadrava)
Tnos. : 642284440,

678756409.
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Dissenyat i construït per
satisfer qualsevol tipus de
necessitat i sota estrictes cri-
teris d'eficiència energètica i
sostenibilitat (l'edifici ha obtin-
gut la classificació energètica
A), aquest nou hotel de 4
estrelles disposa d'un total de
242 habitacions, de diferents
tipologies, equipades per ofe-
rir el màxim confort i presta-
cions a tota mena de clients.
La decoració de l'hotel, con-
ceptualitzat completament
amb materials nobles, és
acollidora gràcies a colors
mediterranis i elegants. El
seu hall presenta com a tret
diferencial i singular una llibre-
ria de fusta de palissandre,
dissenyada amb una alçada
de 8 metres, amb capacitat
per guardar  més de 10.000
llibres, convertint-se en la
biblioteca hotelera més gran
d'Espanya.
Entre els serveis més desta-
cats de l'Hotel SB Plaça

Europa trobem el restaurant,
la cafeteria amb terrassa
enjardinada que inclou un
jardí vertical, la terrassa
panoràmica de 500 m2 amb
piscina , solàrium i pool - bar,
un gimnàs complet equipat
amb bany turc, sauna i dutxa
bitèrmica, així com salons
per a esdeveniments i con-
vencions.
Per als clients que viatgen
per negocis, l'hotel ofereix
una ubicació excepcional, al
costat mateix del recinte firal
Gran Via 2 i la Plaça Europa,
a pocs minuts de l'aeroport,
la Zona Franca, Ciutat de la
Justícia i de la nova zona de
negocis de l'àrea metropolita-
na de Barcelona, a més de
comptar amb instal.lacions
pensades per fer més fàcil la
seva jornada de treball: con-
nexió wi-fi gratuïta, habita-
cions Jacuzzi Suite i Business
Suite que incorporen àrees
preparades per a treball d'ofi-
cina. L'hotel també disposa
de sales per a reunions, con-

vencions o esdeveniments,
amb superfícies que van  des
dels 24 fins als 170m2.
Pel que fa als turistes que s'a-
llotgin, trobaran un punt de
fàcil i ràpid accés als princi-
pals centres d'atractiu turístic
de la ciutat com l'Estadi i
Museu del Futbol Club
Barcelona , l'Anella Olímpica
o el Museu Nacional d' Art de
Catalunya , connectats per
vies ràpides o mitjançant
transport públic. Les habita-
cions familiars i les àrees de
lleure, els permetran alternar
excursions diürnes amb el

descans i el relax en els
moments d'estada a les ins-
tal.lacions. 
En paraules de la direcció d'
SB HOTELS "Hem construït
un hotel amb l'afecte i la
il.lusió de la persona que
decora la seva nova llar i
aquesta forma de treballar es
reflecteix en el producte final.
Esperem que els nostres
espais acollidors i elegants,
units al tracte professional i
càlid del nostre equip, aportin
als nostres clients grates
experiències, que perdurin en
el temps".

Hotel SB Plaça d’Europa, emprenta
ebrenca al cor de la ciutat comptal

En un edifici singular de
nova construcció , situat al
costat de la Plaça Europa ,
al recinte firal Gran Via 2 i
al costat d'un dels princi-
pals accessos a la ciutat ,
el passat dia 31 d'octubre,
l'Hotel SB Plaça Europa
obria les seves portes en
una de les zones més
dinàmiques i polivalents
de l'àrea de Barcelona .

Es va inaugurar el passat 31 d’octubre

PER A TORNAR-HI

L’edifici ha obtingut

la classificació

energètica A

Per als clients que

viatgen per negocis,

l’hotel ofereix una

ubicació excepcional
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