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El titular del jutjat
número dos de
Tortosa, que investi-
ga el cas de l'home
de Deltebre que va
aparèixer mort a
trets aquest dimarts
al matí en una finca
agrícola del terme
municipal del
Perelló, espera els
resultats de l'infor-
me forense sobre
l'autòpsia per
avançar en la inves-
tigació del cas, a
hores d’ara sota
secret de sumari.
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Secret de sumari

El diari britànic Daily Mail en la versió 'on line' Mail Online i el portal d'esports d'aven-
tura i natura grind.tv s'han fet ressò de la captura al riu Ebre de l'exemplar albí de
silur més gran que s'ha vist mai. Es tracta d'un animal de més de 93 quilos i uns 2
metres i mig de llarg que viu entre els pantans de Mequinensa i Riba-roja d'Ebre.
Durant 7 anys, el pescador britànic Bernie Campbell ha anat darrere d'una captura
d'aquestes característiques. I l’ha aconseguida. Va fer-li la foto i va tornar-la al riu. 

Al riu Ebre, un silur albí de rècord mundial

Terres de l’Ebre. CiU Alcanar vol un
desmentiment públic de l’Alcalde, mentre que
ERC dóna tot el suport a Alfons Monsterrat.
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Esports. Rapitenca i Ascó sumen punts en
temps afegit. Els de la Ribera continuen en la
segona plaça de la taula.

P11

Terres de l’Ebre. El pressupost de 2014 de
l’Ajuntament de Tortosa preveu una
amortització rècord del deute, de 5,2 ME.    
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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 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

Els investigadors no descarten cap hipòte-
si -incloent també que es tracti d'un crim
en l'àmbit familiar o la possible participa-
ció de còmplices- ni la possibilitat que es
produeixin noves detencions. La detin-
guda va passar a disposició del jutjat de
Tortosa. Tot i la detenció de la parella de
la víctima, una dona de 61 anys, aquest
passat dimarts a la nit després de prestar

declaració durant tot el dia a la comissaria
dels Mossos d'Esquadra de Tortosa, fonts
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya han aclarit que, de moment,
encara es desconeix l'autoria dels fets i no
es descarta cap hipòtesi, com que es trac-
ti d'un cas fortuït. Per tant, secret de
sumari a esperar els nous capitols.

Editorial

El crim del Perelló

Han passat molts anys des de l'any
1989, però vet aquí que el nostre
Delegat del Govern, Xavier Pallares,
anuncià a tots el mitjans que la
Fundació Privada Terra Alta Segle XXI
disposa dels permisos preceptius per
poder prestar el servei de rehabilita-
ció i logopèdia ambulatòria i domici-
liària a la Terra Alta des de l'any
1989.

La gent pensa: “Doncs veus, aquesta
gent de la Fundació fa molt temps
que tenen tots el permisos!!, fins i tot
abans d'existir com a empresa, i fins
i tot d'abans de que el Centre que ells
aporten al concurs, que és el que ha
de disposar dels permisos, es cons-
truís, ho varen fer l 'any 2002.

El nostre Delegat del Govern va dir
l'any 1989, com hagués pogut dir
l'any 100 abans de Crist, i es va que-
dar igual de content i satisfet. “Bola
va!!!”, i és que està tan acostumat a
dir mentides que li és igual una més o
una menys..., “total, són tontos i no
s'enteraran”. Però han de convenir
amb mi, els que llegeixen aquest arti-
cle, en que aquesta és molt i molt
grossa, i ens n'hem d'adonar a la
força.

Avui hi ha 1989 raons perquè el
Delegat de la mentida dimiteixi per
trolero, i és que no és que no tinguin

els de la Fundació Privada Terra Alta
Segle XXI els permisos des de l'any
1989, sinó que ara, l'any 2013, tam-
poc els tenen, i el Sr. Delegat del
Govern ho sap.

Per què tanta mentida?, em pregunto,
i només amb l'objectiu d'afavorir a la
Fundació Privada Terra Alta Segle
XXI. Què hi ha darrera de tot això Sr.
Pallarès?..., li agrairíem que per una
sola vegada digui la veritat i ens ho
expliqui..., això ens dóna 1989 raons
per creure que hi ha CORRUPCIÓ.

L'ALCALDE, 
Joaquim Paladella Curto

1989

Opinió

“Tal dia farà un any”, una expressió col·loquial que utilitzem per
tal de llevar-li importància a un fet determinat que volem dei-
xar de costat com més ràpid millor.
No un any, ja dos, dos llargs anys que no són per passar pàgi-
na i per deixar de costat tot el que va passar a la cooperativa
de l'Aldea.
Durant aquests temps vàrem comprovar com es tirava terra al
damunt de l'esclat amb una maniobra perfectament executa-
da, amb l'objectiu de no aixecar massa pols donat que el sec-
tor en crisi, com a tot arreu, presentava uns especials signes
de debilitat que a hores d'ara potser han desaparegut.
Podem llegir el got mig buit o mig ple, en aquest últim cas, la
cooperativa continua la seva activitat, en el moment adequat i
quan calia, posant el degut senderi i capacitat de consens per
part de tothom, es va iniciar una línia que va permetre fer rea-
litat fins ara la famosa frase de “mentre hi ha vida hi ha espe-
rança”, i per tant, a expenses dels mercats i de la capacitat de
generar recursos per part de la empresa, assistirem a un final
del concurs de creditors que posarà sobre la taula la solució
mes o menys agraïda per tothom.
Paral·lelament hi corre l'acció de la justícia, i d'això en serem
totalment respectuosos, però si ens en anem al got mig buit,
que la veritat està buit del tot, ens trobem a la gent afectada
que, a hores d'ara, no ha rebut ni un sol gest per cap adminis-
tració del nostre estat i nació.
La part més dramàtica l’escenifiquen aquestes famílies que
van confiar els seus estalvis a una secció de crèdit que a totes
llums estava avalada per la simbologia, la infraestructura i els
números de compte d'una entitat financera potent i solvent en
aquells moments com era Caja Madrid.
Que poca gent sabia el que és el fons de garantia de dipòsits
i el seu significat, però si que tenien una confiança cega en
aquella entitat que tenia el seu logo ben plantat a la seva llibre-
ta.
La maleïda crisi s'ha endut moltes coses per davant, per justí-
cia també s'ha endut la credibilitat de molta gent, Caja Madrid,
després Bankia, ha estat rescatada en fons procedents dels
estalvis de tots nosaltres, incloses les famílies aldeanes, i ara,
quan es reclama en “més raó que un sant” el mateix tracte per
a aquestes quatre-centes i escaig de persones, se’ns diu que,
aportar 15.000 milions d'euros es una qüestió necessària per
la societat, i retornar 4.5 milions d'euros no és possible per-
què, sembla ser que aquesta gent de l'Aldea, no forma part de
la societat.
Des de la nostra formació tal i com ho van fer aquesta setma-
na passada continuarem utilitzant totes les eines de gestió
política adients per reclamar el retorn dels estalvis, buscarem
els consensos i aliances que facin falta per tal de possibilitar
aquest retorn i en cap moment deixarem sols ni enganyarem
a aquest col·lectiu de gent que ara es veu sense el producte
de la seva suor i certament desemparada per les institucions
que tenen la obligació de defensar-los.

Daniel Andreu i Falcó 
Alcalde de l’Aldeaó

Tal dia farà un any

Opinió
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El cos es trobava en un
camí a pocs metres de
la casa de camp d'una
finca d'oliveres abando-
nada. 

Ja al vespre, al terra
encara eren v is ib les
taques de sang de
dimensions considera-
bles així com l' impacte
de diversos projecti ls.
Segons els veïns, l 'ha-
b i tatge es trobava
desocupat des de feia
anys. Just al costat del

magatzem, els Mossos
van precintar el cotxe
particular de la víctima,
un monovolum de
marca Volskwagen
Touran de color b lau
fosc. Tot i la detenció
de la parella de la vícti -
ma, una dona de 61
anys, aquest passat
dimarts a la nit després
de prestar declaració
durant tot el dia a la
comissaria dels Mossos
d'Esquadra de Tortosa,
fonts del  Tr ibunal
Superior de Justícia de
Cata lunya han aclar i t
que, de moment, enca-
ra es desconeix l 'auto-
ria dels fets i no es
descarta cap hipòtesi,
com que es tracti d'un
cas fortuït. Els fets van
tenir  l loc aquest
dimarts cap a les vuit
del matí, quan diversos
veïns van escol tar
diversos trets d'esco-
peta provinents de la
finca d'oliveres abando-
nada propietat  de la
víctima. 

La seva parella, que l 'a-
companyava, va trucar
poster iorment a l  112
demanant ajuda. 
Els serveis d'emergèn-
cies no van poder fer
res per salvar la vida
de l'home quan van arri -
bar al l loc dels fets,

prop del restaurant Mas
d'en Curto, a la zona
al ta de la p lana del
Burgà.
Els Mossos van empor-
tar-se la dona a decla-
rar a Tortosa i van acor-
donar la zona dels fets.

Experts de la unitat de
subsòl  de l  cos van
registrar durant la
tarda almenys dues cis-
ternes de la f inca bus-
cant l 'arma homicida,

que no va aparè ixer.
Paral· lelament, es van
establ ir  diversos con-
trols policials en carre-
teres de les Terres de
l'Ebre. 

E ls invest igadors no
descarten cap hipòtesi
- incloent també que es
tracti d'un crim en l 'àm-
bit famil iar o la possi-
b le par t ic ipació de

còmplices- ni la possibi-
l i tat que es produeixin
noves detencions.
La detinguda va passar
a disposició del jutjat
de Tortosa.

El jutge de Tortosa espera el resultat de l'autòpsia per
avançar en la investigació del crim del Perelló

El titular del jutjat
número dos de Tortosa,
que investiga el cas de
l'home de Deltebre que
va aparèixer mort a
trets aquest dimarts al
matí en una finca agrí-
cola del terme munici-
pal del Perelló, espera
els resultats de l'infor-
me forense sobre
l'autòpsia per avançar
en la investigació del
cas, sota secret de
sumari. 

El cas es manté sota secret de sumari i no es descarta cap hipòtesi, fins i tot, que es tracti d'un cas fortuït

Els fets van tenir lloc dimarts passat pel matí

ACN/REDACCIÓ

ACTUALITAT

Els investigadors no descarten cap hipòtesi -incloent

també que es tracti d'un crim en l'àmbit familiar o la possi-

ble participació de còmplices- ni la possibilitat que es pro-

dueixin noves detencions. 

Tampoc que podria ser un cas fortuït

ACN
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El grup municipal de CiU a
Alcanar exigeix a l'alcalde,
Alfons Montserrat (ERC),
que desmenteixi pública-
ment que la federació esti-
gui al darrere de la denún-
cia sobre presumptes irre-
gularitats en una quinzena
d'adjudicacions i serveis
municipals, que investiga
el jutjat número 4
d'Amposta. 
La regidora de CiU Tere
Lange ha insistit que el
partit no hi té res a veure i
ha defensat que la denún-
cia la va interposar "lliure-
ment" un afiliat a CiU.
Després de l'entrada de la
policia judicial al consisto-
ri canareu per tal de
requerir diversa documen-
tació, l’alcalde va assegu-
rar que el cas era una
"maniobra política d'asset-
jament i de desprestigi

personal", que amagava
interessos partidistes de
l'oposició.
Els regidors de CiU de
l'Ajuntament d'Alcanar
(Montsià) s'han desmarcat
novament aquest dimarts
de la denúncia d'un mili-

tant de la federació, i han
demanat que es "respecti"
la llibertat dels ciutadans
a exercir els seus drets.
"Cap dels tres regidors
hem denunciat ningú ni
hem animat a fer-ho i, qui
ho ha fet, ho ha fet lliure-

ment", ha insistit Lage.
La regidora ha criticat que
l'alcalde apuntés directa-
ment a CiU de forma "ten-
denciosa", i proferint acu-
sacions "infundades". A
més, ha acusat el govern
municipal d'opacitat infor-

mativa. "Hem demanat
molta informació, i la que
hem obtingut ha estat
molt limitada i a través
d'instàncies a l'alcalde",
ha afegit.
"Nosaltres no utilitzem cap
mètode brut ni pervers,
sinó que confiem en la jus-
tícia", ha asseverat. 
La regidora s'ha mostrat
"dolguda" per les acusa-
cions i ha opinat que l'al-
calde pretén "desviar l'a-
tenció" de la intervenció
policial. 
"L'Ajuntament ha estat
intervingut i, si l'alcalde
està tan tranquil i espera
passar la prova del cotó, a
nosaltres que ens deixi
estar". 

Tot a punt per a les vota-
cions dels Pressuposts
Participatius 2013, en
què l'Ajuntament posa a
disposició de la voluntat
popular un total de
500.000 euros. Tots els
asconencs i asconen-
ques majors de quinze
anys podran exercir el
seu dret a vot a l'urna que
s'instal·larà des d’avui
divendres, dies 29 i 30
de novembre i 1 de
desembre, a la Fira de
Nadal. 
Per facilitar la participa-
ció, l'endemà dilluns 2 de
desembre i també
dimarts 3, es podrà votar
a l'edifici consistorial en
horari d'atenció al públic.

Pressupostos
Participatius a

Ascó

CiU Alcanar vol un «desmentiment públic» de
l'alcalde per les afirmacions que va fer

Ivan Romeu assegura que ERC ha fet acusacions "sense cap tipus de prova"

ACTUALITAT

Des de la setmana pas-
sada, al costat de
l'Escola Enric Grau
Fontseré, hi ha ubicada
una unitat mòbil de
vigilància de la contami-
nació atmosfèrica, per-
tanyent al Departament
de Territori i
Sostenibilitat.
La seua instal·lació és
fruit d'un acord entre el
citat Departament i
l'Ajuntament de Flix, per
tal de fer un un segui-
ment de la qualitat de l'ai-
re a conseqüència de les
obres de descontamina-
ció de l'embassament.

Unitat mòbil de
vigilància de

contaminació
atmosfèrica

La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) s'ha dirigit
aquest dilluns a la
Comissió Europea per
denunciar els perills del
Pla Hidrològic de l'Ebre
que preveu aprovar el
govern espanyol el mes
de desembre.
"Simplement els estem

avisant que, en nom de la
gestió de l'aigua imple-
mentada per Europa, el
govern espanyol es carre-
garà el delta de l'Ebre", ha
dit el portaveu de la plata-
forma, Manolo Tomàs.
Juntament amb una vinte-
na d'organitzacions ecolo-
gistes de tot l'Estat també

han presentat el docu-
ment 'Propostes per a la
millora de la gestió de l'ai-
gua a la UE', que sugge-
reix aspectes que la
Directiva Marc Actual "no
té en compte; com per
exemple el tema dels
cabals o del fracking". 
Diverses organitzacions i

grups ecologistes han
denunciat aquest
dilluns a la Comissió
Europea problemes
mediambientals de l'es-
tat espanyol. 
En una reunió amb el
cap de la Unitat d'Aigua
de la Direcció General
de Medi Ambient de la
CE, Peter Gammeltoft,
la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
ha plantejat la pro-
blemàtica del Delta de
l'Ebre.

La Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncia a
Brussel·les que el futur del Delta "està en joc"

Dilluns passat

“L’alcalde 
pretén desviar
l’atenció de la

intervenció 
policial”
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Aspa ha recordat que el
requeriment judicial de docu-
mentació de quinze expe-
dients d’adjudicació d’obra
pública a l’Ajuntament són
conseqüència d’una denúncia
d’‘un militant de
Convergència molt vinculat al
grup municipal canareu’.
Davant de les evidències de
què disposa la Federació de

l’Ebre d’ERC, Aspa, en nom
del partit, ha demanat que ‘la
classe política doni exemple
de bones pràctiques i trans-
parència en l’exercici de la
funció pública i, en aquesta
línia, ERC sempre hem estat i
som partidaris de portar
davant la justícia qualsevol
pràctica il·legal’. A més a
més, ha donat suport a l’al-
calde Alfons Montserrat, ja
que ‘la seva trajectòria perso-

nal, professional i política, ha
estat sempre recta, ferma i
irreprotxable, una trajectòria
que l’avala i que ens dóna
l’absoluta certesa que l’obra
de govern a l’ajuntament
d’Alcanar s’ha fet en tot
moment dins dels paràme-
tres d’absoluta i escrupolosa
legalitat’. El president repu-
blicà ha recordat que ‘l’estil
de cacic que històricament
havia condicionat la política

canareva s’ha demostrat per-
judicial per al poble d’Alcanar,
i el pas endavant que ha fet
des que ERC entrà a govern
és inqüestionable. Així i tot,
sembla que encara haurà de
patir les conseqüències de
velles disputes heretades de
vells cacics. Dinàmiques que
Alfons Montserrat s’ha
esforçat a eradicar’. Per aca-
bar, Aspa ha lamentat ‘la judi-
cialització de la vida política
canareva per la qual ha optat
Convergència’ i el fet que
‘aquest procediment posarà
als peus dels cavalls Alfons
Montserrat, pel desgast que
es provocarà amb la rumoro-
logia i els judicis paral·lels’.
Segons Aspa, ‘això només té
un únic objectiu, desgastar
Alfons Montserrat fins a les
properes eleccions munici-
pals’.
Jesús Auré, president de la
Federació Comarcal d’ERC
del Montsià, ha contestat les
darreres demandes del grup
de Convergència d’Alcanar.
Auré no només ha donat
suport a les acusacions de

l’alcalde d’Alcanar que darre-
re de la denúncia hi ha una
estratègia i una trama del
grup de Convergència per
desgastar la seva figura i
acció de govern. Auré ho ha
ratificat posant com exemple
el fet que ‘la denúnscia del
militant convergent es va pro-
duir sense que abans aquest
particular hagués demanat
cap informe a l’Ajuntament, i
els únics que ho havien
demanat van ser el grup de
Convergència’. El president
comarcal republicà s’ha
estranyat des d’una
Federació d’un partit com
Convergència no se sabés el
que estava fent la seva gent
d’Alcanar. Auré ha demanat a
la Federació de
Convergència que ‘faci una
anàlisi rigorosa de la dinàmi-
ca encetada per Ivan Romeu
a Alcanar i valori si aquest és
el perfil de candidat més ade-
quat per acabar amb les for-
mes de cacic que s’han pro-
duït històricament al municipi
i que tant han malmès la polí-
tica municipal’. 

«Tenim la certesa que l’obra de govern d’Alfons
Montserrat s’ha fet dins de l’absoluta legalitat»

El president de la
Federació de l’Ebre
d’Esquerra, Gervasi
Aspa, acompanyat del
secretari d’Organització
de la Federació, Albert
Salvadó, i del president
de la Federació
Comarcal del Montsià,
Jesús Auré, ha donat
suport en nom del partit
a l’alcalde d’Alcanar,
Alfons Montserrat, i el
seu grup municipal.

ERC dóna suport a l’alcalde republicà canareu i el seu grup municipal
Segons ha informat l'ar-
quebisbat de Barcelona, el
cardenal s'ha mantingut
col·laborador i animat i no
presenta dèficits neurolò-
gics. A més, amb una
medicació pautada, ha dei-
xat de patir més crisis.
Carles pateix una lesió
intracranial com a causant
dels símptomes neurològi-
ques. Tot i així, les caracte-
rístiques de la lesió i l'edat
de Carles, de 87 anys,
limiten les opcions
terapèutiques curatives, la
qual cosa es tradueix en
un pronòstic greu. 
El cardenal, nascut a
València l'any 1926, va ser
arquebisbe de Barcelona
entre els anys 1990 i
2004 i, anteriorment,
havia estat bisbe de
Tortosa, entre els anys
1969 i 1990. 
El cardenal va tornar a
Tortosa on hi ha fixat la
seva residència des de fa
alguns anys.

El cardenal
Ricard Maria

Carles es manté
estable

El president de la patronal
pesquera espanyola
Cepesca, Javier Garat, ha
explicat que els tonyinaires -
entre els quals es troben els
quatre vaixells de la flota de
cèrcol catalana que gestio-
na el grup Balfegó de
l'Ametlla de Mar- van decidir
rebaixar les seves preten-
sions inicials d'increment de
la quota en constatar les
"reticències de molts paï-
sos" presents a la reunió.
"Crèiem que havia marge de
creixement fins a les
28.000 tones -actualment
és de 13.400 per a tot
l'Estat espanyol- sense
posar en perill la recupera-
ció de l'estoc", ha assegu-
rat. Finalment, però, tot i
moderar el plantejament ini-
cial d'un augment del 25%-
unes 2.600 tones- a només
un 5% -500 tones-, la pro-
posta ha quedat desestima-
da i el sector haurà de ges-
tionar una xifra similar a la
que ha tingut enguany.

Vet de la
comissària
europea a

incrementar les
captures El Grup Municipal

Socialista a l’Ajuntament
d’Amposta ha mostrat la
seva satisfacció per l’apro-
vació per unanimitat de
tots els grups polítics
representats al Ple de la
moció en què insta al
govern de la Generalitat a
que situï l’eradicació de la
pobresa i la lluita contra
l’exclusió social com a
prioritat política. Els socia-
listes van recordar durant
el debat al ple les dades
preocupants d’una situa-
ció que afecta especial-
ment els infants i els més
febles i que a les Terres
de l’Ebre es pateix de
forma severa amb un
índex d’exclusió social que
arriba al 38%.
El portaveu socialista,
Antoni Espanya també va
estar molt contundent en
la denúncia de les políti-
ques de retallades que
“estan comportant un clar
augment de l’empobri-
ment de la ciutadania i un
increment de la desigual-
tat social”. En aquest sen-

tit, va advertir que no es
pot devaluar la política
social només “reduint-la a
funcions assistencials i de
caritat”, per la qual cosa
va apel.lar a actuar en
conseqüència al que s’ha
aprovat en el ple. 
La regidora de Serveis
Socials, Laia Subirats,
deia que “l'equip de
govern de l’Ajuntament
d’Amposta i tenint clar el
que implica governar, va
decidir precisament per
poder garantir el paga-
ment de tots els recursos
i prestacions actuals,
rebutjar la moció no per-
què en el fons no hi estigui
d’acord, (a ningú li agrada
retallar), sinó que els
pagaments incomplerts
sistemàticament per part
de l’Estat i el fet de l’en-
deutament que s’ha realit-
zat ens els anys anteriors
han provocat que l’estat,
com les famílies, no
pugui estirar més el braç
que la màniga. Cal doncs,
fer una parada temporal
per agafar forçes i des-
prés seguir caminant", diu
Subirats.

Lluita contra la probesa i
l’exclusió social

El Ple d’Amposta aprova la moció socialista

REDACCIÓ
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L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, acompanyat de la tinent
d'alcalde de Serveis Centrals,
Matilde Villarroya, ja va infor-
mar dels detalls d'un pressu-
post protagonitzat per una
important reducció del deute -
la més important en la història
de l'Ajuntament-, i per l'absèn-
cia d'ajustos significatius, fites
que poden assolir-se gràcies
a l'esforç dels últims anys en
la millora de la gestió d'ingres-
sos i a la contenció i optimit-
zació de les despeses. La
contínua millora en els proce-
diments de gestió d'ingressos
ha permès congelar impostos
i fins i tot baixar taxes com la
recollida d'escombraries. La
limitació en la despesa es
manté d'acord amb els reque-
riments legislatius vigents i en

el marc d'un context econò-
mic marcat encara per la
crisi. Tot i així, l'Ajuntament no
renuncia a la inversió, al man-
teniment dels serveis, al
suport als col·lectius més
desafavorits, i a continuar les
accions de promoció de la
ciutat, tot plegat sense haver
de recórrer a l'endeutament.
L'Ajuntament de Tortosa pre-
senta un pressupost de
30.923.997,60 euros, amb
un increment de l'1,34 per
cent respecte l'anterior exerci-
ci. El pressupost del Grup
Municipal ascendeix a
61.221.737,23 euros, un
21,02 per cent superior a
2013, un increment que es
justifica per la incorporació,
per primera vegada, del pres-
supost de la societat Tortosa
Salut, que gestiona la Clinica
Terres de l'Ebre.
Un dels trets més significatius
d'aquests comptes és la

important amortització de
deute que inclou, 5.227.704
euros, la més important que
s'ha fet mai a l'Ajuntament de
Tortosa i que permet mantenir
l'objectiu, expressat per l'al-
calde en diverses ocasions,
d'arribar a finals de mandat
(2015) amb una xifra d'endeu-
tament municipal inferior a la
de 2007. En l'apartat d'inver-

sions, entre altres, es fa un
important esforç en les actua-
cions de manteniment i millo-
ra a la via pública, amb una
partida de 560.000 euros.
PSC
El grup del PSC a  Tortosa
tenia previst votar ahir en con-
tra de la proposta de pressu-
postos per al 2014. No li
donarà suport perquè “els

comptes no contemplen cap
política de promoció econòmi-
ca ni per generar ocupació,
tot i l’elevat índex d’atur que
pateix la ciutat; perquè són
completament antisocials
amb cap partida dedicada als
que més estan patint la crisi, i
perquè només es basa en
mantenir la maquinària
burocràtica municipal. Estem
davant uns comptes que se
centren en el funcionament
propi de l’Ajuntament però
que obliden els tortosins i tor-
tosines”, ha lamentat el regi-
dor Enric Roig: “No hi ha par-
tida per donar suport als atu-
rats, cap aposta per generar
ocupació, cap partida per a
microcrèdits per a joves
emprenedors, cap ajuda en
beques menjadors i llibres
escolars ni en ajudar els més
necessitats, han desoït totes
les propostes que els hem fet
al llarg de l’any”. 

Avui divendres 29 i demà dis-
sabte s'enceta la campanya
del Gran Recapte a tota
Catalunya i des de la Cala,
Càritas com cada any, amb el
suport de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, suma els
seus esforços. Per aquest
motiu des de Càritas de
l'Ametlla es fa una crida a la
col·laboració ja que es neces-
siten diversos torns de volunta-
ris als supermercats col·labo-
radors, Mercadona, Dia, el
Suma, i els dos Spar de la
localitat, per recollir aliments.
“Col·laborarem amb el Gran
Recapte. Ho farem des de cinc
supermercats del municipi i

necessitem molts voluntaris
que ens ajudin a recollir
aquests aliments. Farem diver-
sos torns però hem calculat
una quarantena de voluntaris o
vint que repeteixin. És impor-
tant perquè els aliments que
recollirem al poble es queda-
ran al poble tal com ens ho han
confirmat des del Banc
d'Aliments”, explica Dolors
Cervera des de Càritas. A
més, Cervera ha subratllat la
importància de fer-se soci de
Càritas perquè “els recursos
humans i econòmics cada cop
són més minsos i hi ha més
feina per fer”.
I seguidament, del 2 de

desembre al 5 de gener s'en-
ceta una segona campanya
solidària de recollida d'ali-
ments que l'Ajuntament s'ha
marcat com a prioritat, amb
col·laboració amb Càritas. En
aquesta segona campanya,
tradicional a la localitat per les
dates nadalenques, l'objectiu
és també recollir aliments de
primera necessitat. La recolli-
da d'aliments es farà a
l'Ajuntament o a través de
Càritas, directament. A més,
es podran fer aportacions
econòmiques a Catalunya
Caixa (2013-3080-56-
0210422734) i La Caixa
( 2 1 0 0 - 0 1 7 6 - 8 2 -

0101131300). 
“Crec que és un moment on es
necessita que tots fem pinya i
siguem solidaris amb la gent
que ho necessita. Així que
l'Ajuntament s'ha involucrat al
100% en aquesta campanya
per poder recollir aliments
bàsics. Cal pensar que avui
potser no ets tu però demà ho
pots ser”, explica Mari Carme
Martí, regidora de Benestar
Social. D'altra banda, la regido-
ra de Benestar Social ha volgut
lloar la feina que fa Càritas al
municipi en l'atenció de les
famílies necessitades.
Sancions per deixar els
excrements de gos al
carrer
L'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar ha encetat una nova fase

de la campanya Si embrutes
ho paguem tots. A partir d'ara,
els ciutadans que no recullin
els excrements del seu gos
seran denunciats per la Policia
Local amb una posterior multa
de 60  a 120 euros.
Al maig es va encetar la cam-
panya “Si embrutes ho
paguem tots” amb l’objectiu de
conscienciar als ciutadans que
tenen gossos de que recullin
els excrements de les seves
mascotes. Ara aquesta cam-
panya ha fet un pas més. 
A partir d'ara, segons el regi-
dor de Governació, Antoni
Montagut, els ciutadans que
no recullin els excrements
seran denunciats per la Policia
Local amb una posterior san-
ció d'entre 60 i 120 euros.

Càritas i l’Ajuntament calero uneixen forces 

Èxit de participació a les jor-
nades Baix Ebre Avant orga-
nitzades pel Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Unes jornades que han
permès analitzar l'estat
actual i les projeccions de
futur del sectors turístic i
agroalimentari, indagar amb
l'impacte de la marca
Reserva de la Biosfera al
nostre territori i estudiar
estratègies per impulsar el
turisme i la comercialització
de productes agroalimenta-
ris. 
Consell Comarcal i REP-
SOL
L'ens comarcal del Baix Ebre
continua amb la seva aposta
decidida per les polítiques
socials i per estar al servei
dels ciutadans. En aquesta
línia, i per tal de blindar el
Servei de Transport Adaptat,
el Consell Comarcal del Baix
Ebre i REPSOL han renovat el
conveni de col·laboració per
a la prestació de serveis
públic en l'àmbit social. 
Assessorament als pro-
blemes hipotecaris
L'ens comarcal ha celebrat
la seva sessió plenària
ordinària. Una sessió que
s'ha caracteritzat per apro-
var diferents punts centralit-
zats en millorar el servei que
l'administració realitza i
impulsar accions que perme-
tin donar valor afegit als ciu-
tadans. En aquest sentit,
l'ens comarcal ha aprovat,
per unanimitat, el conveni
amb el departament de
Territori i Sostenibilitat  i
l'Agència d'Habitatge per for-
malitzar la seva inscripció al
programa OFIDEUTE. Així, a
partir d'ara el Consell
Comarcal prestarà el servei
d'informació, recollida de
dades, i assessorament als
ciutadans amb dificultats per
pagar els préstecs hipoteca-
ris i que estan en risc de per-
dre el seu habitatge princi-
pal. 

Jornades
‘Baix Ebre Avant’

El pressupost de 2014 de l’Ajuntament de Tortosa
preveu una amortització rècord del deute, de 5,2 ME
El PSC el considera “antisocial, sense propostes per crear ocupació i que oblida a les persones”

L’Ametlla enceta dues campanyes solidàries per recollir aliments 

ACTUALITAT
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Les terceres jornades
Energia i Desenvolupament
Local que han tingut lloc
aquesta setmana al pavelló
firal de Móra la Nova (Ribera
d'Ebre) han conclòs que en
una Catalunya convertida
en estat independent el sub-
ministrament elèctric no
només estaria garantit sinó
que, amb tota probablilitat,
es generaria un excedent.
“La nostra feina és construir
aquest país, que camina
cap a nous horitzons”, ha
manifestat el president de la
Mesa d'Alcaldes de
l'Energia de Catalunya, Jordi
Jardí, qui ha reivindicat
“reconeixement” per aques-
ta associació que inclou
municipis de la Terra Alta, la
Ribera d'Ebre i el Baix Camp
i que produexi aproximada-
ment el 70% de l'electricitat
que es consumeix anual-
ment a Catalunya.
“Catalunya és possible grà-
cies a l'energia que produïm

a casa nostra”, ha afegit.
En aquesta mateixa línia
s'ha manifestat Joan Vallvé,
degà del Col·legi
d'Enginyers de Catalunya.
En la seva ponència, Vallvé
ha assegurat que
“Catalunya té un bon nom-
bre de centrals per abastir-
se, fins i tot per generar
excedents que permetrien
exportar. Les emissions de
CO2 són un 50% inferiors a
les de la UE”.
“Probablement, l'electricitat
seria més barata amb la
independència”, va afegir. El
director general d'Energia
de la Generalitat, Pere
Palacín, també ha estat
ponent a les jornades i ha
afegit més elements a
aquest debat polític: “L'any
2012, Catalunya va generar
el 89% de l'electricitat que
va necessitar, i té capacitat
per generar-ne el 100%
augmentant les hores d'acti-
vitat de les centras de cicle
combinat”, va dir. El direc-
tor general va enumerar
diverses despeses que
Catalunya, en l'escenari de
la independència, s'estalvia-
ria.“Passaríem d'un sistema

deficitaria a un sistema amb
superàvit, i per això podrí-
em reduir el preu de l'ener-
gia entre un 10 i un 15%”,
ha assegurat. També han
participat com a ponents
Miquel Àngel Bové, profes-
sor del departament
d'Economia de la
Universitat Rovira i Virgili,
qui ha assenyalat que els
municipis pertanyents a la
Mesa d'Alcaldes de

l'Energia de Catalunya han
d'aprofitar l'experiència acu-
mulada per aconseguir la
implantació de noves
instal·lacions de generació
elèctrica. De la seva banda,
el director general de
Ahorro Energía Investments
SL, Roman Rousaud, ha cri-
ticat la manca de claredat
de l'actual tarifa elèctrica i
ha subratllat que des la libe-
ralització del sector elèctric

a l'Estat espanyol, el preu
de l'electricitat s'ha vist
incrementat en un 88%.
El delegat regional de REE a
Catalunya, Lluís Pinós, ha
proposat una major electrifi-
cació de la vida econòmica
de l'Estat per tal de reduir la
dependència del petroli.
Com a exemples, ha citat la
implantació del cotxe elèc-
tric o el transport de merca-
deries per ferrocarril.

Jordi Jardí: «Catalunya és possible gràcies a
l’energia que produïm a casa nostra»

Terceres jornades d’Energia i Desenvolupament Local

REDACCIÓ

Elena Martínez
Segons diversos estudis,
aquestes tres pedanies tin-
drien més probabilitat de veu-
re's afectades pel progressiu
augment del nivell del mar el
proper segle. En els nuclis
principals de població, no
sembla haver risc d'inunda-
ció, però si què és evident
que bona part de la superfície
del municipi quedarà afecta-
da. L'augment notable de la
temperatura del nostre plane-
ta ha fet que es produeixi un
escalfament global visible i
significatiu que d'uns anys a
aquí preocupa seriosament a
una de les zones de la nostra
província, el Delta de l'Ebre.
El Ministeri de Medi Ambient
ha fet una projecció de la pèr-
dua progressiva del Delta de
l'Ebre, degut a l'augment del
nivell del mar a causa del
canvi climàtic, i l'enfonsament
gradual del Delta que prové

de la falta d'aportacions de
sediments del riu Ebre. “Al
Delta arriba amb prou feines
l'1% dels sediments que arri-
baven a començaments del
segle XX, sediments que que-
den dipositats als diferents
embassaments de la conca.
La pujada del nivell del mar és
un problema afegit al com-
plex equilibri del Delta, però
els majors impactes que ha
patit el Delta tenen el seu ori-
gen en la gestió del riu, no en
el clima”, assegura Javier
Sigró, professor de Geologia
i membre del Centre
d'Investigació del Canvi
Climàtic de la URV.
La Generalitat al seu estudi
“Estratègia de prevenció i d'a-
daptació al canvi climàtic N1:
Delta de l'Ebre” planteja tres
escenaris diferents si segueix
augmentant el nivell del mar:
a l'any 2050 el nivell del mar
estarà 15 cm per sobre de

com està actualment; a l'any
2100, per sobre dels 40 cm
i, la possibilitat més pessimis-
ta de que al 2100 el nivell
estigui per sobre del metre.
“Amb aquest increment del
nivell del mar, més del 50 %
de la superfície del Delta es
podria veure afectada per
inundació marina” explica
Sigró. Els sistemes naturals
d'aquesta zona es troben
majoritàriament situats a la
costa, fet pel qual l'augment
del nivell del mar suposaria la
pèrdua o reducció de parcs
naturals, boscos o platges,
entre d'altres. A més, també
tindria serioses implicacions
en termes d'agricultura, turis-
me, economia i la indústria de
la zona. Sembla ser que d'a-
quí a 100 anys una part del
Delta podria desaparèixer,
però Sigró assegura que
“l'impacte final dependrà de
les mesures de mitigació i

adaptació que siguem
capaços de realitzar, i és
necessari adoptar una
estratègia i coordinació
segons les mesures que es
prenguin, al mateix temps
que es continua estudiant i
monitoritzant el funcionament
d'un territori tan canviant i frà-
gil com és el Delta”. El canvi
climàtic és un dels temes
més importants de la socie-
tat, i probablement al que
menys atenció i solucions
intentem donar els habitants.
Són molts els que no perce-

ben el greu problema que pot
significar això. Hem de cons-
cienciar-nos que el canvi
climàtic no només afecta a
les grans ciutats industrialit-
zades, sinó que aquí, a les
nostres terres, notarem i pati-
rem els efectes del canvi
climàtic de ple. Són molts els
comentaris de: “el canvi
climàtic només passa a les
grans ciutats, com Japó o
Nova York, aquí això no és
notarà”. Però la veritat és que
a nosaltres tard o d'hora
també ens afectarà.

Poble Nou, Riumar i els Eucaliptus es veurien 
afectats en un futur pel canvi climàtic

L'Ajuntament d'Amposta
ha reduït el termini de
pagament als proveïdors
en més de dos terços
durant l'any 2013. Al ple
del mes de novembre, l'e-
quip de govern va donar
compte de l'informe de
compliment de la llei per
la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la
morositat en operacions
comercials, relatiu al ter-
cer trimestre de 2013, i
l'alcalde va destacar que
des del gener d'aquest
any el termini de paga-
ment hagi passat de 108
dies als 34 actuals.
A més, Manel Ferré, va
apuntar que per a l'any
2014, si les transferèn-
cies de les altres adminis-
tracions no es realitzen
amb retard, l'ajuntament
d'Amposta pot agilitzar
encara més els paga-
ments i fer-los efectius en
menys de 30 dies.

L’Ajuntament
d’Amposta

redueix a 34 dies
el pagament als
seus proveïdors

ACTUALITAT

Serien les zones més afectades d’inundabilitat per pujades del nivell del mar de 50 cms.

L’Ajuntament d’Alcanar ha
aprovat un Pla local de
seguretat viària amb l’ob-
jectiu de reduir els acci-
dents de trànsit i millorar
la mobilitat al municipi.
Mitjançant aquest pla, s’ha
fet un estudi dels eixos
principals de la població,
de l’atenció al vianant i de
les seues condicions de
mobilitat, a partir de les
problemàtiques existents i
d’una diagnosi acurada,
amb l’objectiu de millorar
la senyalització viària i
reduir els accidents en les
xarxes viàries. 
Subvencions
D’altra banda, des de les
diferents regidories de
l'Ajuntament es posa a dis-
posició les Bases d'ator-
gament de subvencions a
les entitats culturals,
socials i esportives (exer-
cici 2013).
Creu Roja
L'Ajuntament d'Alcanar i la
Creu Roja han signat un
conveni que estableix la
cessió d'un local munici-
pal. Creu Roja d'Alcanar
disposarà, a partir d'ara,
d'un local a l'entresol de
l'immoble situat al carrer
Miquel Figueres, número
12, de titularitat municipal. 

Pla local de

seguretat viària 

a Alcanar
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La batalla de l’Ebre ha
estat considerada una de
les batalles més decisi-
ves, dures i sagnants de
la Guerra Civil i amb ella
s’inaugura la guerra con-
temporània que mostrarà
tot el seu poder de des-
trucció a la Segona
Guerra Mundial. 
A l’Ebre hi va haver el
front de la batalla de juliol
a novembre de 1938, que
a més del fort impacte
militar, amb aproximada-
ment 100.000 baixes
entre morts i ferits, va
afectar profundament a la
societat civil i als pobles
del front, entre ells la ciu-
tat d'Amposta.
Amb motiu de la comme-
moració del 75é aniversa-
ri de la batalla de l'Ebre
es realitzaran una serie

d’actes a Amposta, i con-
cretament al Museu de
les Terres de l'Ebre, ahir
dijous i avui divendres,
dies 28 i 29 de novem-
bre. 
Aquests actes estan orga-
nitzats per l’Ajuntament
d’Amposta, el Museu de
les Terres de l’Ebre i
l’Antena del Coneixement
de la Universitat Rovira i
Virgili.
L’acte previst per avui
divendres és el següent:
“La maniobra de distrac-
ció del pas de l’Ebre entre
Campredó i la Carrova”,
conferència a càrrec de
Joan Carles Lleixà, histo-
riador.
Sala d’actes del Museu de
les Terres de l’Ebre
a les 19,30 h.

I incrementa parades i activitats

Cinema més barat a Roquetes

L'Escola de Teatre i Circ
d'Amposta, ETCA, ha iniciat
aquest 2013-2014 la seva
activitat formativa a la ciutat
amb dades molt satisfactò-
ries per la gran acollida que
ha tingut la proposta formati-
va a Amposta i al conjunt del
territori. Fruit d'aquesta

bona acollida l'EtcA impar-
teix formació regular a un
total de nou grups en els
que, a través del teatre i el
circ, és ja una realitat la con-
creció de les tres vessants
de l'Escola: l'artística, l'edu-
cativa/pedagògica i la d'in-
tervenció social.

Escola de Teatre Circ d’Amposta

Avui divendres 29 de novem-
bre, a partir del migdia, i
demà dissabte durant tot el
dia, es fa el Gran Recapte
d’Aliments, una iniciativa
solidària a nivell estatal que
a Tortosa està mobilitzant
desenes de persones per
intentar assolir el repte de
superar les 32 tones d’ali-
ments que es van recollir en
l’anterior edició. 
Per aconseguir aquest
objectiu, fan falta més volun-
taris i els organitzadors han

fet una crida a totes aquelles
persones que vulguin cedir
dues hores del seu temps
per recollir aliments en algun
dels supermercats adherits
a la campanya. 
Aquells que vulguin fer-se
voluntaris poden inscriure’s
a l’Ajuntament de Tortosa, a
Càritas o a Creu Roja. 
Gran Recapte a Tortosa està
organitzat per aquestes tres
institucions a més de la Reial
Arxiconfraria de la Cinta i de
l’Obra Social de la Caixa.

Voluntaris per al Gran Recapte

La Fira incorpora, com a
principal novetat, l'amplia-
ció del seu recorregut amb
la inclusió del carrer Bisbe
Aznar, "el que oferirà -ha dit
Lehmann- una nova via d'ac-
cés a la Fira des del riu,
especialment per al públic
que acudeix des del barri de
Ferreries". Així, aquest vial
complementarà l'itinarari
tradicional format pels
carrers Ciutat i de la Rosa,
juntament amb la plaça de
l'Absis.
És precisament a la plaça
de l'Absis on tindrà lloc la
principal novetat pel que fa
a les activitats de la Fira,

amb la celebració, durant
tot el diumenge 8, d'una
"Escola de Circ" en la que
podran prendre part xiquets
i xiquetes, per als quals
també s'oferiran els habi-
tuals tallers de conta-contes
i de manualitats plàstiques.
Aquest complement partici-
patiu de la Fira és la que la
converteix, en paraules del
regidor de Comerç, "en una
proposta plenament familiar
més enllà del seu aspecte
purament comercial". Pel
que pertoca a aquest àmbit

comercial, la Fira presenta
un important increment en
quant a parades d'ítems
estrictament nadalencs,
com pessebres, orna-
ments, arbres, etcètera.
Aquesta activitat representa
ja el 50% de la Fira, "sense
des-dir d'altres productes
que s'hi poden trobar", ha
expressat Lehmann, el qual
ha reivindicat la importància
de mantenir i fer créixer la
Fira com una proposta esta-
cional i amb una oferta el
més possible ajustada a la

tradició nadalenca.
La 6a Fira de Nadal del
Nucli Antic de Tortosa
començarà la seva activitat
el divendres 6 a les 10.00
hores, i serà inaugurada ofi-
cialment a les 17.00 hores,
procedint a la tradicional
encesa de l'enllumenat
nadalenc de la ciutat a les
18.00 hores a la plaça de la
Cinta.

La Fira de Nadal al Nucli Antic de
Tortosa inaugura recorregut

El regidor de Comerç de
l'Ajuntament de Tortosa,
Emili Lehmann, acom-
panyat per Àngel
Barceló, president de
l'Associació de
Comerciants del Nucli
Antic de Tortosa, ha pre-
sentat la Fira de Nadal al
Nucli Antic 2013, que ja
ha arribat a la seva sise-
na edició i que tindrà lloc
del 6 al 8 de desembre.

Commemoració del 75è aniversari 
de la batalla de l’Ebre, a Amposta

Ahir i avui, al Museu Terres de l’Ebre

ACTUALITAT

Aquesta setmana, del dilluns
25 al dimecres 27 de novem-
bre, el complex de multicine-
mes Oscar de Roquetes s'u-
neix a la rebaixa de preus que
han implantat diverses cade-
nes arreu de l'Estat. Els
espectadors que han anat a
veure qualsevol de les pel·lícu-
les han pagat entrades a 3,50

euros, la meitat del que costa
habitualment: els dies feiners,
les entrades tenen un cost de
7 euros, i els dilluns –dia de
l'espectador a Roquetes–, de
5,80 euros. De moment, la ini-
ciativa s’ha dut a terme aques-
ta setmana, però des de l'em-
presa promotora han assenya-
lat que estudien repetir-la.

Dia contra la Violència de Gènere
Móra d'Ebre ha commemorat
aquesta setmana el Dia
Internacional contra la
Violència de Gènere amb un
acte institucional organitzat

per l'Ajuntament de la vila.
L'acte ha consistit amb la lec-
tura del manifest de la diada a
càrrec de la senyora Conxita
Moseguí. 

La Federació Comercial i de
Serveis, que agrupa les dife-
rents associacions de comer-
ciants de Tortosa, així com els
venedors del Mercat i els res-
tauradors de Plat i Got, ha pre-
sentat la campanya de Nadal i
Reis, amb l'objectiu de dinamit-
zar el comerç de la ciutat
durant aquests dies. Una de
les accions consisteix en un
trenet que circularà per la ciu-

tat amb la idea de facilitar l'ac-
cés a la zona comercial, i
enllaçarà els aparcaments en
superfície gratuïts de Tortosa
amb el centre, aturant-se a les
principals parades de bus. Els
comerciants també han acor-
dat obrir els diumenges i fes-
tius 6, 8, 15 i 22 i el 5 de
gener. A més, el 20 i 3 de
gener, les botigues no tanca-
ran al migdia.

Nova exposició, coordinada pel Taller d'Art Cinta Dalmau de
Tortosa, que ha de tenir lloc a la Sala 2, sala d'exposicions tempo-
rals, de Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera
(baixos de l'Ajuntament): Dones, ceràmica de Conxita Sancho i pin-
tura de Pep Casals, del 5 de desembre  al 26 de gener.

Actualitat

El Servei Meteorològic de
Catalunya ha emès un avís
per neu a partir de dimecres
a diverses zones de
Catalunya, entre elles les
Terres de l'Ebre; per això, a
partir dels 200 metres ja es

pot veure alguna precipitació
que pot ser de neu, encara
que s'esperen intensitats
febles o moderades, segons
les previsions. El que sí que
es pot notar és l'ambient
gèlid.

Fred, molt de fred

Transport gratuït per Nadal i Reis 

Del 6 al 8 de
desembre
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CRAC de la setmana: Jeroni Castell, Restaurant Les Moles
MICHEL VIÑAS

UNA ESTRELLA: “ES UN ÈXIT QUE S’HA DE COMPARTIR AMB TOTHOM QUE HO HA FET POSSIBLE”

El restaurant Les Moles de
Jeroni Castell, ubicat a
Ulldecona, va rebre la set-
mana passada la seua pri-
mera estrella Michelin. Fou
a la gala presentada pel
director de la guia roja,
Michael Ellis, que va tenir
lloc al Museu Guggenheim
Bilbao i que va comptar
amb la presència de més
de 300 convidats. El res-
taurant, que va obrir al
desembre de 1992  està
situat on va sorgir la prime-
ra pedrera d’Ulldecona.

Més Ebre: Quines sensa-
cions va tenir quan es va as-
sabentar?

Jeroni Castell: Un munt.
Totes juntes, dificils d’expli-
car. 

Alegries, emocions...pen-
sar i recorda a molta gent.
Compartir-ho...són moments
de bogeria esquissofrèni-
ca..., per dir-ho d’alguna ma-
nera. Situacions estranyes.
Igual reiem que ploràvem.
Abraçades, estimades...s’ha
de viure per a poder narrar-
ho. Era una il.lusió que es va
convertir en una reallitat
quan un amic meu em va tru-
car per comunicar-m’ho i, a
la vegada, felicitar-nos.

ME: Un somni?
JC: Fa 21 anys que vam

obrir. Però jo ho centraria
des de fa uns 10 o 12. Era
una il.lusió que quedava molt
lluny. Vam ser i som autodi-
dactes, no vam començar
preparats amb una forma-
ció. Però així vam començar
i, a còpia de molt de treball,
se’ns va crear aquesta il.lu-
sió, el somni. Els dos últims
anys havien crescut les il.lu-

sions i finalment quan ha po-
gut ser, t’adones que tot es
desborda. Les expectatives
que en alguna ocasió havies
pensat si acabava succeint,
queden superades per tots
els missatges de felicitació
d’Ulldecona i del territori. Es
un èxit que s’ha de compartir
amb tothom, amb tothom
que ha fet possible arribar
fins aquí.

ME: Què és el que s’ha te-
nir per aconseguir una Estre-
lla? 

JC: Penso que hi ha tres
qüestions bàsiques. Treba-
llar molt; Fer-ho amb molta
il.lusió i també no defallir
mai. Si això ho fas, i li poses
sentit comú, tens molt acon-
seguit. Si un dia estàs fluix i
no veus la llum, t’has d’aixe-
car al dia següent amb més
ganes i il.lusió de seguir tre-
ballant. La vida, i ara parlo
en general, et posa al lloc
que et crees pel que fas. I si
et planteges algun objectiu,
si lluites, l’aconseguiràs. 

ME: Amb qui va pensar
des del primer moment, re-
cordant tot el que ha succeit
des que va iniciar el camí el
restaurant?

JC: Ja t’he dit que són si-
tuacions emocionalment di-
verses. He comentat també
que s’ha de compartir amb
tothom que ha tingut a veu-
re. Jo sóc qui dono la cara i
potser, mediàticament, el
més conegut. Però d’entra-
da he de destacar a la meua
dona. Ella és el 50 % d’a-
questa història. Des de l’inici
fa 21 anys. Després, l’equip
de Les Moles pel seu com-

promís i per la seua implica-
ció en tot moment per a se-
guir creixent. I, com no, els
meus pares, els meus fills, la
familia ...ho són tot... (s’emo-
ciona) Poder compartir una
distinció com aquesta amb
ells, amb tot el que hem tre-
ballat, és el més gran. Els
meus pares m’han donat su-
port en tot moment, animica-
ment i materialment i puc as-
segurar que sense ells, el
projecte de Les Moles no se-
ria res. I crec que ni Les Mo-
les existirien. Es un orgull
que ho hagin vist i que hagin
tingut una recompensa com
aquesta pet tot el que han
fet també. 

ME: Què creu que és el
que més se valora per rebre
una Estrella Michelin? 

JC: No sé exactament.

Vull pensar que es basen en
la filosofia que té un restau-
rant. En el nostre cas, el va-
lor que li hem donat a la cui-
na de proximitat, amb
productes de l’entorn, posar
al plat la riquesa ebrenca,
del Maestrat, de les Terres
del Sénia. Donar-li el valor i el
sentiment necessari és el
que et pot arribar a fer pro-
gressar i a agradar a la gent
que ens visita.

ME: D’on li ve la passió
per la cuina?

JC: El meu pare era un
gran amant dels restaurants,
a més de ser un gran gour-
met. Ens portava de petits a
restaurants de la comarca i
també d’altres indrets. I com
a molta gent, a mi em va
agradar conèixer restau-
rants i fixar-me amb detalls

de cadascun d’ells. Mai m’ho
havia plantejat i per això no
em vaig formar amb aquesta
professió. Però va arribar un
dia que a casa va sortir la
idea de fer un projecte, del
que jo era només un afegit.
Era una iniciativa del meu
germà amb un servei de ca-
tering. Va ser llavors quan
vam agafar Les Moles. Més
endavant, un dia, el cuiner es
va posar malalt. I jo, que mai
ho havia provat, em vaig fi-
car a la cuina. Em va agra-
dar. Posteriorment, al cap
d’unes setmanes, el cuiner
va tornar. Però a mi em va
quedar una atraccció. I, al
cap d’un temps, vaig entrar
a la cuina i em vaig posar de
tal manera que es va conver-
tir en una obsessió per a mi.
Des de llavors fins ara, inten-

tant ser un referent, apre-
nent dia a dia. Però com es
pot observar tot va ser fruit
de la casualitat.

ME: Hi ha un abans i un des-
prés?

JC: Si. A curt termini, en-
cara ho estem vivint. Han
passat uns dies i rebem feli-
citacions dins de la bogeria
que he dit al principii. Però
tot tornarà a la normalitat. El
que ens ha de donar aques-
ta Estrella és més il.lusió,
més passió. Però, sobre tot,
el que hem de fer és no per-
dre la filosofia, l’essència, no
perdre el nord. Si ho fem, se-
guirem sent els mateixos i
podrem seguir progressant i
lluitar per mantenir la flama
que hem encès amb tots
aquests anys.
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Sensacional moment de
l’Ascó que no perd el fil del
líder. Fou important sumar
aquest empat, principalment
pel fet que va ser en temps
afegit i amb el que això signi-
fica per potenciar encara
més l’estat anímic de l’equip.
Diumenge (12 h), l’Ascó
rebrà el Rubí, equip que fou
revelació en les primeres jor-
nades i que ara ha perdut
força però es manté en una
zona privilegiada. Es cinquè.
Es un duel important per a
poder marcar més distàncies
amb equips que van per
darrera. L’Ascó, setmana a
setmana, amplia la llegenda.

L’equip pot i té obligacions
d’estar en zona de play-off.
La Rapitenca, per la seua
part, va obtenir una victòria
agònica i important (2-1).
Molt. El Gavà és un rival direc-
te i cal dir que a la represa va
poder decantar el duel al seu
favor però es va trobar amb
Damià, porter rapitenc, que
va estar extraordinari. David
Lopez, de penal, va fer l’1-0
quan el duel estava més tra-
vat i pitjor per la Rapitenca

(30’). I quan s’arribava al des-
vams, una indecisió de mar-
catge de Raul Teixidó, no va
tancar bé, va donar vida a un
Gavà que llavors no ho esta-
va passant bé. A la represa,
els visitants va poder fer l’1-2
però no van marcar. I en els
darrers vint minuts, tot i jugar
amb un menys, la Rapitenca
va crèixer i va anar pel partit,
tenit dues opcions, a través
de Pol. I en temps afegit, un
penal molt clar, un defensa

visitant va interceptar la pilota
amb la mà quan la pilota ja
entrava, va suposar el segon
penal. David Lopez, convidat
dilluns a Canal Terres de
l’Ebre, va tenir la sang freda
suficient i va aconseguir el 2-
1. Un empat, però, cal dir
que hagués estat el més just.
Però els tres punts són d’or.
La Rapitenca visita diumenge
(12 h) un altre rival directe. El
Castelldefels. Josué, Marc,
Pino (havia de rebre l’alta ahir)
i Ortega són baixa. S’està
mirant que el partit contra el
líder Europa (dia 13) sigui en
dissabte. 
Hi ha jugadors que participen
aquell cap de setmana en
una desfilada benèfica amb
motiu de la Marató. 

Minuts d’or

L’Ascó visitava diumenge
la Muntanyesa (1-1), rival
directe a la part alta de
la taula. I va saber reac-
cionar i en temps afegit
va marcar el gol de l’em-
pat. El killer Virgili va
aconseguir el gol que va
valdre un punt d’or pels
asconencs que seguei-
xen en la segona plaça. 

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó i la Rapitenca van marcar gols molt valuosos en temps afegit, a la Muntanyesa i contra el Gavà

M.V.

L’Ascó va empatar al camp de la Muntanyesa, diumenge.

La Rapitenca visita el
Castelldefels, un altre
rival directe, mentre

que l’Ascó, segon
classificat, rebrà el

Rubí

Diumenge 12h

El J i Maria, molest pels penals no xiulats

L’Amposta rebrà el Balaguer
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va empatar diu-
menge passat al camp del Tàrre-
ga (0-0). Tot i les baixes, l’equip
va fer una bona sensació, i va
acabar bé el partit, podent-lo
guanyar. Nacho Pérez, el tècnic,
deia que “podriem dir que l´em-
pat va ser just, ja que el Tárrega
ens va dominar més a la primera
part, i en canvi, la segona va ser
nostra, quan en els últims 20 mi-
nuts vam insistir molt, i vam fer
un pal, amb una rematada d’Al-
bert Arnau”. Nacho afegia que
“fou un partit jugat amb molta in-
tensitat i ritme, però sense crear
cap ocasions clares de gol cap-
dels dos equips”.

Diumenge vinent (17 h), l’Am-
posta rep el Balaguer, un histò-
ric. S’ha d’intentar mantenir la bo-
na línia i assolir un triomf per
poder-la acompanyar amb resul-
tats positius. Tornen Dani Bel, Fe-
rran Simó i Victor Calsina, en
canvi, cau Batalla per lesió, més
els altres lesionats Alex Iniesta,

Aleix, Oscar i Sergi Ventura. Cinc
baixes en total; entraran a la con-
vocatòria el porter Pous i Vercia-
no que ja ho van fer la setmana
passada. Avui divendres (19.30
h), al teatre del Casal d’Amposta,
assemblea del futbol base. 

El Jesús i Maria, per la seua
part, va perdre a casa amb l’Hor-
ta (0-1) en un partit igualat i en el
que l’empat era el més just. Els
visitants van marcar a la represa
el 0-1 i van saber defensar-se.
Els locals van pressionar i van in-
sistir i van tenir opcions, a més
de tres penals que no foren xiu-
lats i que així es van veure a Ca-
nal TE. Hi ha malestar per aquest
motiu. El Jesús i Maria ha fitxat al
central Barragan, que va estar al
Valls i que darrerament va entre-
nar amb la Rapitenca. Ocuparà la
baixa de Quique, que no pot se-
guir per motius professionals.
Els de l’Aube afronten dos partits
claus, demà a Alpicat i el dia 6 a
Andorra. 

La setmana passada parlava
de la sanció a Franklin i d’una in-
cidència que vaig viure jo quan
vaig anar a un judici per aportar el
meu testimoni davant d’una san-
ció que havia rebut un company
meu quan jugàvem a l’Ametlla.
Vaig fer-ho perquè pensava que
ho havia de fer tenint en compte
que sempre vaig pensar que la
sanció va tocar-li a Candido quan
hagués pogut tocar-me a mi, que
estava a 50 metres d’on es pro-
duia la incidència.  Torno a situar
el tema perquè aquesta setmana
he sentit queixes de que està bé
que els jugadors siguin sancio-
nats, si s’ho mereixen, però... i als
àrbitres, qui els sanciona quan no
tenen actituds correctes?. Bé, ja
sé que hi ha una nevera i que hi ha
àrbitres que es poden passar per

allí si no es-
tan a l’alça-
da. Però citant
l’experiència
del judici al
que vaig
anar. A la temporada següent,
quan jugava amb el Roquetenc,
abans d’un partit vaig veure que
ens xiulava un assistent involucrat
amb els fets pels que mesos
abans jo havia anat a declarar al
jutjat. Recordo que li vaig dir a Jo-
an Alegret, abans del partit, que jo
potser tindria problemes....vaig
durar set minuts al camp. Verme-
lla directa. Segurament va ser una
casualitat. Segur. Però ho tornaria
fer i més quan un té la conscièn-
cia tranquil.la. I sempre amb edu-
cació, no ens hem de privar de
parlar-ne del que sigui. 

Ho tornaria a fer

El derbi entre el Gandesa i el
Tortosa serà el partit de la jor-
nada. D’altra banda, informar
que MINUT 91, a Canal TE, di-
lluns i dimarts a les 18.30 i a
les 22 h. I al dia següent (12h).
També a: canalte.xiptv.cat/mi-
nut91.  I Tot l’Esport, diven-
dres a les mateixes hores.

Gandesa-Tortosa, diumenge a
Canal Terres de l’Ebre (22.30 h)

L’opinió de Michel

De Tots els Gols

Programa 300
A IMAGINA RADIO, DIUMENGE. DE 8 A 20 HORES

El programa esportiu
d’Imagina Ràdio, Tots els Gols,
viurà diumenge una jornada de
celebració. Serà el programa
número 300 d’aquest referent
que els diumenges informa
puntualment de l’actualitat
dels partits dels nostres
equips.  
Amb motiu d’aquesta efemèri-

de, Jordi Segarra i el seu
equip han preparat un progra-
ma maratonià per a celebrar-
ho. El programa començarà a
les 8 del matí i acabarà a les
20 hores. 12 hores de ràdio
amb entrevistes, informació i
memòria de tot el que ha pas-
sat en els anteriors.
Enhorabona!!!

IRIS SOLÀ

Aldeana-Camarles, un gran derbi en jornada de descans

El dia 6 s’haurà de jugar
DESCANS PER A RECUPERAR

El cap de setmana del pont,
dies 6, 7 i 8 de desembre és
de descans. Però la gran
quantitat de partits suspesos
comportarà que no ho sigui
d’aquesta forma i que hi hagi
una mini-jornada per a recupe-
rar confrontacions. El Camar-
les en té dues de pendents.
Una d’elles, la primera que es
va suspendre, la recuperarà a

l’Aldea el dia 6 a les 16.30 h.
Un gran derbi entre aldeans i
camarlencs que, en un dia ati-
pic, de recuperació, ha de cre-
ar un gran ambient entre les
dues aficions, per ser un derbi
i per la situació dels equips.
L’altra confrontació suspesa,
el Camarles la recuperarà el
dia 28 contra el Flix (a les 16
hores). 
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El Tortosa visita el Gande-
sa, diumenge, en un dels par-
tits estel.lars de la jornada.
Tots dos equips a la part alta
de la taula, i que, a més, sa-
bran el resultat del dia abans,
del R. Bítem contra el líder. 

El partit, per tant, es pre-
senta força interessant.
Atractiu. El Gandesa voldrà
reaccionar de la derrota a Bí-
tem, de diumenge passat,
mentre que per al Tortosa és

la segona prova de foc, des-
prés d’empatar dissabte al
camp del Morell (0-0). La pri-
mera va superar-la amb bona
nota. Al camp del Morell va
disposar del partit per a po-
der-lo guanyar, amb joc i oca-
sions i és que des del Morell
es comentava que “el Torto-
sa, fins ara, ha estat el millor
equip al que ens hem enfron-
tat”. Va faltar el gol. 

Bona imatge, amb un Ge-

rard recuperat i que lidera el
centre del camp d’un conjunt
que creix i que està progres-
sant (14 punts de 18). El par-
tit de diumenge és reivindica-

tiu pels dos equips.

Gandesa-Tortosa, derbi per diumenge
ELS DE CRESPO VAN EMPATAR A MORELL: “EL MILLOR EQUIP QUE ENS HA VISITAT”

L’Alcanar tornava al Vilar de
Valls, dues temporades més
tard després del frec a frec
que van mantenir vallencs i ca-
nareus aquella campanya. El
cartell de promoció d’aquell
partit de tornada que va fer-se
des d’Alcanar, amb la foto
dels espartans, fou comentat
durant la setmana passada a
Valls. Però, en qualsevol cas,
qui va sortir més esperonat
fou l’Alcanar que a la primera

meitat, ben posat i aprofitant
les concesions locals, va po-
sar-se amb el 0-3 amb tres
gols de l’espartà Chimeno. Ro-
mero s’estrenava amb el 0-4 a
l’inici de la represa. Però lla-
vors el conjunt ebrenc va aco-
modar-se i el Valls va crèixer
amb el primer gol de Gomà-
Camps. Els locals van recle-
mar dos penals, no xiulats.
Van fer el 2-3 i ja a darrera ho-
ra, amb un penal que no era,

el 3-4. El partit es va ajustar
però, tot i “els nou minuts de
temps afegit que va fer l’àrbi-
tre”, el resultat no es va mou-
re. 
Victòria canareua, segona
consecutiva i l’equip que s’a-
costa a la zona capdavantera.
Important pilota d’oxigen i de
confiança, amb el triomf al
camp del Valls. “Hem de se-
guir, sabent que tenim menys
marge d’errada”. 

Chimeno, l’Espartà canareu
HAT-TRICK. I EL DARRER FITXATGE VA MARCAR EL QUART GOL 3-4

El Perelló, amb nombroses baixes (Narcis, Tudela, Roet i
Flox) va empatar a casa contra el Cambrils, un equip que va
fer una bona sensació, molt millor del que la seua classifica-
có indica. L’empat possiblement va ser el més just. Els cam-
brilencs van fer el 0-1 amb gol de Víctor. Però el Perelló va
reaccionar a la represa, i amb dos gols de Cristian, un de pe-
nal, va remuntar. Va fer-ho amb deu perquè Jordi va tornar a
ser expulsat, com a Jesús, a l’inici de la represa (vermella di-
recta). I quan s’havia fet el més complicat, una indecisió en-
tre Marc i la defensa va comportar un penal (clar) i el 2-2.

El Perelló cedeix un empat quan havia
fet el més complicat, contra el Cambrils

HAVIA REMUNTAT UN 0-1

Després de les dues derrotes seguides a la Santa Creu, el
Catalònia va empatar diumenge passat al camp del Roda de
Berà, mantenint la bona línia com a visitant (només una derro-
ta i en la primera jornada). I va ser una llàstima perquè si bé
el Roda va fer els seus mèrits, el Catalònia va tenir el partit
del seu costat en diversos moments, un cop Leandro va mar-
car el 0-1 al primer temps. Però a darrera hora va arribar el
gol del Roda, quan el Catalònia havia deixat escapar una bo-
na situació de partit per a fer el 0-2. Demà, confrontació que
no ha ser trampa contra la Selva. Important.

El Catalònia ha de tenir la lliçó ben
apresa i no ha de cedir a casa

CONTRA LA SELVA, DEMÀ. RETORN D’EUGENI

L’Ampolla va perdre a la Canonja (1-0) i, d’aquesta forma,
contiua sense trobar el punt d’inflexió a la dinàmica de les da-
rreres vuit jornades en les que només ha guanyat un partit.
L’actitud no va ser l’adequada i tot i que van haver possibilitats,
la Canonja 8amb qui va debutar Mora a la banqueta) va poder
decidir, tenint altres opcions. Caldrà esperar al proper partit,
contra tot un Morell, per veure si arriba la reacció. Es el duel
que ha de servir per trobar la metamorfosi. La situació actual,
la dinàmica, i sobre tot l’actitud dels darrers partits preocupa.
I així s’ha transmès. Si no canvia, es podrien buscar solucions. 

L’Ampolla rep el Morell amb urgències
de canviar la dinàmica

El Roquetenc va perdre contra el Vilaseca i veu més compli-
cada la seua situació a la cua de la taula (0-2). Un gran gol de
Gallego va obrir el triomf per als del Camp de Tarragona. El Ro-
quetenc va intentar-ho i va tenir la seua ocasió, però la realitat
és que va disposar de moltes dificultats per a trencar el dispo-
sitiu dels visitants que, amb el partit trencat i amb els locals de-
sesperats en busca de l’empat, va aconseguir el 0-2. Un altre
pas enrera. Queda molt encara però el partit de demà a Cala-
fell té molt de valor, a hores d’ara. El Roquetenc n’és conscient
que les opcions de permanència passen per aquí. 

El Roquetenc visita demà el Calafell
sent conscient que és una final

DESPRÉS DE PERDRE AMB EL VILA-SECA

Una acció del derbi entre el R. Bítem i el Gandesa

CANAL TERRES DE L’EBRE

El R. Bítem rebrà demà dissab-
te el líder Reddis (16 h). Un par-
tit molt interessant. S’enfronten
els dos primers. I, d’aquesta
forma, la part alta de la taula
podria ajustar-se encara més,
si els ebrencs aconsegueixen
un triomf. Estaria més oberta.
Per tant, un gran partit.

Com també va ser-ho el que
van disputar diumenge passat
el R. Bítem i el Gandesa. Un
duel d’aquells que fan afició. Els
locals van estar molt posats al
primer temps, quan van contro-
lar més el joc. I van aprofitar

una escletxa de la defensa visi-
tant per fer l’1-0. Passada d’U-
balde i Àngel, trencant en ruptu-
ra, va guanyar l’esquena i amb
un toc sútil va fer el gol. Un toc
d’Àngel. El Gandesa no estava
pressionant del tot bé a la zona
ampla, i el R. Bítem es va tro-
bar més còmode. A la represa,
la decoració fou una altra. El
Gandesa va pressionar més
amunt i va buscar asfixiar al ri-
val. Va avançar la línia defensi-
va i va reduir espais. El partit es
va obrir i també es va co-
mençar a trencar. El Gandesa

va gaudir de les primeres oca-
sions però el R. Bítem, a la con-
tra, també va tenir les seues.
Podia passar de tot. I més quan
els de la Terra Alta van empa-
tar. Josep va aprofitar un rebuig
per fer l’1-1. Incertesa i duel
obert. Partit trepidant i hiper
atractiu per a l’aficionat. Era

complicat fer un pronòstic. Els
dos equips volien la victòria.
Potser llavors l’empat era el
més just. Però, a més del can-
sament, les defenses estaven
desguarnides. I va ser el Bítem
qui va colpejar. Una passada in-
tel.ligent d’Ubalde, en una pilo-
ta dividida, va generar la des-
marcada de Joel i la incursió
fins poder batre a Rojas amb
un tret amb l’esquerra. Un gran
gol, molt ben definit. Un gol que
valia una victòria meritòria i tre-
ballada. I que deixa al Bítem al
segon lloc, ja esperant el líder.  

El R. Bítem pot obrir la lliga, demà contra el líder
Diumenge, en un gran partit, va guanyar el Gandesa

SEGONA CATALANA. ARRIBA EL REDDIS (16 H)

La Cava és capaç de tot.
Sempre ho ha estat.  I dissabte
visitava el líder Reddis, equip
que encara no havia perdut.
Però dissabte va fer-ho (1-2). Es
va trobar a un CD la Cava moti-
vat, ben posat i amb la lliçó
apresa. Sabia que era el partit
clau i va afrontar-lo d’aquesta

manera. Jaime va fer el 0-1 ja al
primer temps. Tot i la resposta
del Reddis, amb l’empat, “en un
gol en el que la falta anterior era
inexistent”, la Cava no va perdre
la cara al partit. I a la represa,
Ferran premiava la bona predis-
posició amb l’1-2. Es va haver
de patir, però va haver-hi oifici i

seguretat. Victòria clau per al fu-
tur. Puja l’autoestima.

Malestar
Des del club s’ha manifestat

que hi ha malestar pels darrers
aribitratges, que a més han es-
tat del comitè ebrenc. “Ja no no-
més per decisions que ens han
perjudicat com un gol legal anu-
lat dissabte a Reus, sino també

per actituds que creiem que no
mereixem. No és d’un dia si no
que és de fa vàries jornades. I
no estem d’acord”. S’afegia
també que “en la jornada ante-
rior, no podem aprovar que
Franklin li tirés la pilota a l’àrbitre
per darrera. Mal fet. Tot i que
possiblement la sanció és mas-
sa inflada. Però, i per a l’àrbitre
que va insultar-lo al vestidor i el
va fer sortir de males maneres,
quina sanció hi haurà?”. Final-
ment, dir que demà (17 h) pre-
sentació equips de l’escola.

La Cava dóna un cop d’efecte al
campionat i guanya autoestima

TOT I LES BAIXES, VA VÈNCER AL CAMP DEL REDDIS DERROTA A LA CANONJA

Pels darrers arbitratges,
a més de per les decisions,

per les actituds

Malestar

Els de Bítem, ara segons,
podrien ajustar més la
taula, amb un triomf

contra el líder

Més emoció

El Tortosa ha sumat 14 dels
darrers 18 punts
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TERCERA CATALANA

Els deu principals golejadors de Segona catalana la temporada passada van ser:
Aleix, Robert, Ivan Gonzalez, Nico, Ferreres, Luis Garcia, Eugeni, Roldan, Adrià
Balsells, Jaime Lorente i Sergio Ruiz. Al rànquing actual dels deu pichichis no n’a-
pareix cap d’aquests. Cinc han pujat a Primera catalana, un s’ha retirat. Un s’està
recuperant de la seua lesió. I els altres tres, ara tenen menys gol. A destacar, no
obstant, la pujada d’Angel i Joel, del Remolins Bítem, del lloc quinzè, el primer, i
30è, el segon, s’han col.locat en el podi dels set primers. A la Tercera catalana,
els 13 principals golejadors per aquest ordre van ser els següents: Carlos Gilabert,
Mohe, Jacob, Pol, Santi Sancho, Magí Santi, Dani Fluixa, Oscar Camarero, Pau
Mauri, Robert López, Manelet, Marc Mesegué i Toni Enciso. Entre els 15, solament
continuen quatre: Magí, Santi, Carlos Gilabert i Robert. Dos van marxar a categories superiors. Altres
a altres categories i alguns dels que continuen han estat superats per altres jugadors. Més del mateix,
dels 11 artillers de la Quarta catalana: Fidel, Piñeiro, Cornejo, Toni Barberà, Xavi Gilabert, Dani Pitarque,
Cristian Monllao, Sisco Faiges, Romica, Marc Fibla i Xavi Moreno. Únicament queda Toni Barberà.
Solament un  jugador, Cornejo, ha pogut estar al podi dels deu millors en saltar de categoria. Les esta-
dístiques a la Primera catalana gairebé igual. Dels 14 principals, a final de temporada, solament està
en el podi actual Ferri, del Torreforta, amb sis gols mentre la temporada passada en va fer 14. En
resum, dels principals 48 golejadors de la Primera a la Quarta solament estan al podi 10/14 dels
millors. Sis, Santi (Ulldecona), Robert (S. Jaume), Magí (Móra Nova), Gilabert (S. Bàrbara), Ferri
(Torreforta) i Toni Barberà (Roquetenc B). O sigui, un 12 %. Raons: canvis de categoria, jugadors jòvens
que apreten, altres que ja estan a punt o que ja han batut la seua marca de la temporada passada com
és el cas de Javi Asin, Samu, Marc Prades, Joel Crespo, Angel Sanchez, Chimeno, Amado, Gomà
Camps...Conclusions: rotació de jugadors, uns baixen ritme, altres el pugen, jugadors nous, jugadors
jòvens i poc rokers que ja queden: Aleix, Gilabert, Cornejo o Ferri. Per què tanta rotació? Molts equips
juguen solament pensant amb un golejador. I quants equips pensen en el bloc: un bon porter, bona
defensa, jugadors que corrin al centre del camp o jugadors que no són killers però que defineixen par-
tits. Em deia un entrenador: “Els equips es fan des del darrera. No des de davant. Jo fitxo persones,
no jugadors. Vull compromís”. 
Acabo aquest article a les dos del matí del dilluns. La inspiració em va entrar a la una de la nit i a les
nou del matí faig com el mister Cotaina (ell ho fa abans), em poso els pantalons curts i a còrre els
meus set quilòmetres. De les amistats que tinc en la pista poliesportiva els hi parlaré un altre dia.
Solament els diré que m’abraço amb una brasilenya. Es amistat. El seu marit ho sap. Li vaig dir. La
meua esposa, també ho sap. Solament són abraçades, que ens fan falta a tots, i aquestes abraçades
i en aquesta època de fred, senten molt bé...
ROQUETENC, SI EL DISSABTE NO GUANYA, POT COMENÇAR LA REVOLUCIÓ. De moment, seguirà
Ximo, i potser acabi la temporada. No vull ser pessimista, però aquest equip, si no hi ha un miracle,
militarà a Tercera la temporada propera. L’any passat no va descendir cap equip ebrenc. Aquesta tem-
porada, un altre miracle és gairebé impossible. La directiva ja està perfilant la temporada propera. Si
perden el dissabte, poden haver-hi ja canvis pujant gent del filial i la temporada propera nova etapa. La
passada, Nando i Lluís es van incorporar al gener quan el Roquetenc era cuer amb 15 punts. I ells van
ser una de les claus de la salvació, juntament amb la màgia d’Aleix. 
Aquesta campanya, potser també tornarien Nando i Lluís però no poden fer pluriocupació. Ara es
deuen a un altre club. A Roquetes importa el primer equip però més també la cantera que és qui ha
d’alimentar als dos amateurs. Una virtut i un defecte a la vegada de la directiva, són uns troços de pa.
I molt treballadors. Dissabte, Roquetenc-Vilaseca, hi havien 75 persones al camp (20 familiars). Així no
es poden fer miracles i s’ha d’acceptar la realitat, per molt que jugués el Barça a la mateixa hora, l’e-
quip del poble ha d’estar per davant.  
AVÍS ALS EQUIPS DE SEGONA CATALANA I TERCERA. Poden baixar sis equips de Segona catalana. Si
baixen dos de Tarragona de 1a. i no puja el que promociona de 2a. a 1a., dels de Tercera catalana, el
segon pot pujar sempre i quan tingui més punts que els atres segons dels altres grups de Tercera. Si
vostès entren al web de la Federació, veuran que això no és cert perquè el pla de competicions que
hi ha a la web està penjat el de la temporada passada. Però un servidor té el document de l’actual tem-
porada i posa això: “dels tres grups de Tecera catalana (dos del Camp de Tarragona i un de l’Ebre)
ascendiran a Segona els tres campions, el subcampió amb la millor classificació i el guanyador d’una
eliminatòria que disputaran a doble partit els dos subcampions restants, previ sorteig per determinar
l’ordre dels partits (total, 5 equips entre els tres grups de Tercera de tota la provincia).
GRÀCIES JORDI FABREGAT. Per guardar-me entrades per a veure l’At. Madrid-Conquense (2-1). No vaig
poder anar perquè era la meua hora punta per actualitzar partits per a ICOMPETICION. Un altre dia, en
un altre partit, assistiré i ens abraçarem dos catalans que estem per aquests Madrils. En som més de
200.000 per aquest regne.
GAIREBÉ S’ESTIREN DELS PELS. PARTIT FÈMINES DE L’ULLDECONA.  Qui diu que les jugadores no
són valentes?. Minut 81, jugaven a Vallirana, apretades i lluita. L’àrbitre amb una cara tremenda, va
veure el que passava i se’n va anar al vestidor. Els espectadors i els de la banqueta van saltar per a
separar a les noies que s’estaven barallant. Per a que després es digui que no tenen sang calenta
aquestes jugadores.  
MIREN AQUESTES DADES I AL.LUCINEN. Dades de Tercera divisió. Diumenge, mitjana d’espectadors
266 per partit. Per aquestes comarques ebrenques, hi ha equips que superen aquesta mitjana. 2a
Divisió B, líders de tres grups, equips com Las Palmas B, Llagostera o Guijuelo, població aquesta de
sis mil habitants. Vaja, que si em diuen que l’Ascó pot pujar a Primera, m’ho començo a creure. El fut-
bol està cada cop més desconegut.
TORTOSA, BONES SENSACIONS. Me diu Juanjo Rovira quan li truco; “és que avui hem perdut”. Aquesta
anècdota no l’amplio. Algun dia comptaré la segona part. Algo està canviant al vestidor. Millor ambient
que la temporada passada. Es dóna oportunitat a jugadors sortits del juvenil, cada partit en juguen dos
o tres. Aquest equip va a més. No ha de pujar i si es posa a tir de la promoció ha de renunciar. A
Segona catalana, a gaudir i a guanyar partits. En l’altra, a sofrir. L’equip en les últimes jornades comet
menys errades, té més seguretat, pressiona més, i quan no té la pilota, sap a que juga. Javi Asin està
sensacional, tot i que també té tendència a començar molt fort les temporades. Veurem com acaba.
Però enguany sembla molt motivat.  Nando i la seua tropa d’ajudants, Lluís i Fernando són com els
Angels de Charlie o com ell diu, “som democrates i ho parlem tot”. La temporada propera tindrà un
equip per a pujar. Per a gaudir-ne; ara té un equip en fase experimental.  
JAPÓ, BARCELONA I LES TERRES DE L’EBRE. Aquest any hi ha un nou equip a Quarta catalana:
L’Albirex Niigata. Són jugadors solament japonesos i fins la televisió del seu país els va fer un reportat-
ge. Dic jo perquè no els jugadors de l’Ebre que estan a Barcelona no fan un equip amb seu a Barcelona.
I es podrien dir Barcelona-Terres de l’Ebre i potser que fins i tot rebin alguna subvenció. Deixo aquí la
idea.  
TERCERA DIVISIÓ; A L’ASCÓ I LA RAPITENCA ELS VA AJUDAR LA VERGE MARIA.  En aquesta jornada,
la Rapitenca i l’Ascó van salvar els seus encontres en temps afegit. Un amb l’empat i  l’altre amb la
victòria. L’Ascó ja té 31 punts, dos més que la temporada que va baixar.
I els quatre primers, Muntanyesa, Europa, Cornellà i Terrassa, han de passar per Ascó. Compte amb
la Rapitenca, que en les darreres sis jornades, només una derrota. I qui deia que estava en crisi. Baixes,
lesionats i més Rapitenca que mai. Aquesta setmana si va guanyar va ser per la intensitat dels darrers

42 golejadors desapareguts

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

20 minuts doncs físicament estan com a bous. El porter Damiàn va estar espectacular i el màxim golejador
és un defensa, David López, amb tres gols. Al desembre arribaran tres fitxatges, Vernet, Josué i Pino recu-
perats de les lesions. La meua sugerència al mister Teixidó: s’ha de fitxar a Chimeno de l’Alcanar. Solament
jugant els darrers 30 minuts marcaria segur.  
PRIMERA CATALANA. JESÚS I MARIA, PREGAR I PREGAR. AMPOSTA, COM UN CICLÓ. La categoria està igua-
lada. Solament 20 gols. Set equips no van marcar. En un partit de Tercera catalana es van marcar la meitat
dels gols que a Primera en aquesta jornada. L’Amposta, i vaig dir-ho, va a més cada setmana. Amb set bai-
xes partien a les 8.30 hores cap a aTàrrega. Unicament han perdut un partit en set jornades. El diumenge
arriba el Balaguer, l’equip de la categoria que més entrena, quatre cops. Jesús i Maria, plorar i plorar.
L’àrbitre no va xiular fins a tres penals. Atenció a la dada. Dels partits jugats a casa, únicament perdien en
un al descans.  Les segones parts, com en aquesta, van ser letals. Arriba el tercer fitxatge en un mes, es
tracta de Barragan (exValls) i si s’ha de fitxar a Messi, s’’intentarà fer.  Poden baixar però cal recordar que
aquest equip estava l’any 98 a la Tercera regional. Ara són el quart de l’Ebre. Consell a José Mari, el mister,
aneu a missa amb els jugadors el divendres la nit. S’ha de ressar abans del partit d’Alpicat o posar una meda-
lla a cada jugador de la verge de l’Assumpció, patrona. Jo ressaré aquesta setmana a la meua esglesia pel
Jesús i Maria.  
SEGONA CATALANA. LA SEGONA PLAÇA SERÀ MÉS QUE UNA GUERRA. Els equips de les Terres de l’Ebre
són els millors. Dels primers onze classificats, solament tres de Tarragona i nosaltres amb un terç menys
d’habitants. Sis equips per a la segona plaça  s’ha unit la Cava. Quina segona volta ens espera! De cine.
Algun dia havia de ser, el Reddis va perdre. El vent no va ajudar, però cal  destacar que la Cava va ser letal.
Un servidor va ser protagonista al vestidor del Reddis. Bofarull els va dir als seus homes: “un seyor de Madrid
em va dir que no guanyariem al camp del Catalònia. I també m’ha dit que la Cava ens guanyarà”. I així va
ser amic Bofarull. Vaig dir-ho la setmana passada que la Cava és capaç del millor i del pitjor. El R. Bítem va
jugar el millor partit aquesta temporada a casa, va ser davant d’un Gandesa que va merèixer l’empat. Joaquin
Roda està preocupat. Me consta. No vol pujar. El Perelló, al seu camp, fins ara, imbatud. I a la segona volta
tindrà deu partits a casa. Solament guanyant la meitat, són 32 punts. O sigui, en faltaran 10 que s’aconse-
guiran amb gols de Mohe. A l’Ampolla, Cotaina no està content amb alguna jugadors pel rendiment. Igual hi
ha baixes. No és normal, només una victòria en vuit partits. Solucions, més dies d’entrenament o fitxar a un
davanter nat. Com vaig comentar, Canonja, Vilaseca i Cambrils estan espavilant. Dos van guanyar, un va
empatar. Com diu un mister d’aquesta categoria. “aquesta temporada hi haurà osties per a tots”. El milor
del Cata aquesta temporada és que el seu camp és un fortí i a camp contrari només ha perdut un partit. A
Valls va poder liar-se. Van recordar el cartell dels espartans de fa dos anys que van fer a Alcanar. Aires de
revenja. Però els de ’Alcanar foren els qui van sortir com a guerrers i en 52 miuts, 0-4. Però el Valls va estar
prop d’empatar al final. L’àrbitre no va xiular fins a tres penals que van reclamar els locals i en canvi el que
va xiular no ho era. Com sempre, Chimeno se’n surt cada jornada. Que el fitxi la Rapitenca!.
TERCERA CATALANA. COM PATEIXEN CAMARLES I ULLDECONA. L’Ulldecona va empatar al 85 a Flix. El
Camarles, al 90 va guanyar a S. Bàrbara. Els que volen pujar, han de sofrir. El Camarles va sumar els tres
punts però també té més plena la infermeria. L’Ulldecona acusa de dos penals no xiulats a Flix, a darrera
hora. Potser perquè va molta gent al camp del Flix? No ho sé. Però és de destacar l’ambient amb el que es
viuen els partits a la Ventonella.  A Batea, un gran partit. Un aficionat va dir-li a l’àrbitre, ‘d’aquí no surtiràs
viu’. I el senyor del xiulet va demanar trucar a la força pública. Es que els àrbitres es posen nerviosos de
res...El Pinell, des que va marxar el mister va com una moto. Va remuntar un 3-0 en 24 minuts i aquesta
proesa ja van estar prop de fer-la al camp de l’Olimpic quan perdien per 2-0 i al final 4-3. La Sénia des que
un servidor diu el que pensa del seu equip, aquest ha agafat més força. Les crítiques són bones. El que
passa és que ells no ho veuen així. En aquesta categoria, ningú afluixa. Ni els favorits, ni Batea, ni Corbera,
solament hi ha un equip definit per al descens i que és el R. Bítem B. Els altres 17, cada setmana poden
trencar les estadístiques amb els seus gols, cada setmana entre 35/40. Solament dos no van mullar. A la
Primera catalana, set. Perquè vegin que a Tercera es pot veure sempre un resultat abultat o sorprenent. El
Batea i el Corbera van marcar la temporada passada un promig de 3,56 gols per partit. En aquesta porten
2,43. Segueixen amb el bon ritme.  

La Sénia està començant a dap-
tar-se i ja encadena dues victòries
seguides a casa. Pau, al primer
temps, i Manu ja al segon van fer
el 2-0. Tabera, que tornava, fou
expulsat altre cop. Pau i Raül van
sentenciat amb el 4-0. Lagunas
de penal va marcar el gol morenc. 

LA SENIA-OLIMPIC 4-1

El Móra la Nova va vèncer el
Vilalba (2-1). Dos gols de Magí, va
obrir el marcador. Mesegué va fer
el 2-1 però el cert és que els
morencs van perdonar altres
opcions.

El Vilalba ha fitxat al defensa uru-
guaià Alejandro Alonso i al davan-
ter Javi Moreno (Roquetenc). 

MÓRA LA N-VILALBA 2-1

Batea i Pinell van empatar en el
derbi de la Terra Alta. Els locals van
avançar-se amb el 3-0 en un primer
temps efectiu i que va il.lusionar a
l’afició. El pichichi Cristian, Agustí i
Adrià van marcar. Però a la repre-
sa el partit es va trencar. Adria (66’)
feia el 3-1. Alex el 3-2 (87’) i amb el
Pinell amb vuit (els locals amb deu)
Sisco empatava. Empat que sap a
poc per als locals.

BATEA-PINELL 3-3

L’Alcanar B està entrenat ara per
Francesc Parra, tècnic que va
estar al futbol base de la
Rapitenca la temporada passada.
Als 7 minuts, els canareus guanya-
ven per 2-0. Isaac va posar a
l’Horta dins del partit amb el 2-1. A
la represa, Francesc va marcar el
3-1. Però el duel estava obert.
Joan Esmel i Isaac van empatar
(64’) i hagués pogut passar de tot.

ALCANAR-HORTA 3-3

El Santa, amb baixes de Johan i
Gilabert, va fer el millor partit fins
ara. Però el Camarles, amb dos
partits menys, és el líder i va
demostrar perquè. Amb 0-0, Juanjo
va aturar un penal a Jefrey. I va evi-
tar un altra ocasió local. Ruben,
però, va fer el 0-1. M. Prades va
tenir la sentència. Jaume, a la repre-
sa, empatava. I Dani Badea, de
falta, va fer l’1-2 (90’). 

S. BÀRBARA-CAMARLES 1-2

Flix i Ulldecona van empatar. Els
locals es van avançar  amb un gol
de Porta. I van tenir altres opcios
clares. Però els ulldeconencs van
guanyar metres i en els darrers
minuts, després d’un córner, Dani
va empatar, amb una rematada
amb el cap. L’Ulldecona, amb mol-
tes baixes, va tenir capacitat de
reacció en un partit en què cada
equip va reclamar un penal. 

FLIX-ULLDECONA 1-1

Cinquena victòria seguidea del
Deltebre, que segueix a la zona
alta de la taula. Josep De la Torre,
en un minut abans del descans,
va fer el 2-0. Rovira sentenciava a
la represa.

DELTEBRE-R BITEM 3-0

El Corbera, després de tres derro-

tes, va refer-se amb un triomf con-

tra el Sant Jaume. Santi Gonzalez i

Quique Cornejo van decidir el

triomf dels de Jordi Roca. 

CORBERA-S JAUME 4-0

L’Aldeana i l’Ametlla van empatar en
un partit igualat i també crispat per
l’actuació de l’àrbitre que va deixar
els visitants amb vuit. “D’una de les
expulsions, ens va dir després del
patit que era una confusió perquè ell
al jugador no considerava que l’ha-
via expulsat quan al camp si que va
fer-ho. La veritat és que a nosaltres
ens va perjudicar molt”, deien des
de la Cala. Gallego va fer l’1-0 però
Avraham va empatar després.
L’empat dóna aire a la Cala. 

ALDEANA-L’AMETLLA 1-1
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

la Cava-Bot (15 h)
Campredó-la Galera (16 h)
Roquetenc-Tivenys (16.30h)

Xerta-Ginestar (15.15h)
Muntells-J. i Maria (16 h)

diumenge
Benissanet-Ebre E (16h)

Godall-Catalònia (15.15 h)
Arnes-Ascó (15.30 h)

RESULTATS

12a jornada 4a catalana

S. Jaume-la Cava      0-6

Bot-Campredó 3-2

la Galera-Roquetenc     0-3

Tivenys-Benissanet   0-0

Ebre Escola-Xerta     1-0

Godall-Ginestar  4-2

Catalònia-Muntells  5-1

Jesús i Ma-Ascó            2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       10 48 5 30

2. Tivenys     11 25 18 21

3. Campredó 10 30 12 20

4. Catalònia   11 25 18 20

5. Ebre E      12 14 13 20

6. Benissanet  9 23 17 19

7. Ginestar    10  31 14 18

8. Roquetenc 10  20 18 16

9. Arnes        10   15 16 15

10. Ascó       11 28  27 13

11. la Galera   11   9 17 13

12. la Cava     11 24 24 12

13. J. i Maria   10 17  16 11

14. Bot           11 19  30 10

15. Xerta         9 15  23 9

16. Muntells     9 7   30 5

17. S. Jaume    11 4   56 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

S. Andreu-Suburense

Levante-Valls

Fontsanta-Vilafranca

Olerdola-C. Clar

Ac Catalunya-Tortosa E

Riudoms-Gladiador

S. Cugat-Molins

Vianova-Santboià

RESULTATS

10a jornada 

S. Andreu-Vilanova 1-1

Suburense-Levante  1-0

Valls-Fontsanta 1-2

Vilafranca-Olerdola   2-0

C. Clar-A Catalu.      12-2

Tortosa E-Riudoms     4-0

Gladiador-S. Cugat     0-3

Molins-Santboià         5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Tortosa E 39 12 25

2. Fontsanta 23 10 25

3. Vilafranca 22 13 21

4. Valls 24 14 20

5. Vilanova 20 11 20

6. C Clar 36 13 18

7. Santboià 19 18 18

8. Molins 35 22 15

9. S. Andreu 21 25 11

10. S. Cugat 16 21 11

11. A Catalunya 15 38 10

12. Levante 11 20 9

13. Suburense 14 24 9

14. Riudoms 12 19 6

15. Olerdola 13 28 6

16. Gladiador 11 43 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Borges-Icomar

Pla-Begues

Vinyets-Montserratina

Quintinenc-la Cava

Gavà-Vallirana

Ulldecona-Sant Sadurní

Cunit-Monjos

RESULTATS

8a jornada 

Borges-Cunit 3-12

Icomar-Pla 6-0

Begues-Vinyets 4-2

Montserra-Quintinenc 4-0

la Cava-Gavà            12-0

Vallirana-Ulldecona sus 80’

Sadurní-Monjos          3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 39 5 21

2. la Cava 39 7 19

3. Icomar 25 1 18

4. Cunit 38 17 16

5. Begues 33 16 16

6. Borges 33 26 12

7. Ulldecona 21 8 10

8. S. Sadurní 9 28 7

9. Monjos 15 23 6

10. Quintinenc 14 22 6

11. Pla 11 27 4

12. Vinyets 11 24 3

13. Gavà 4 54 1

14. Vallirana 4 38 0

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Jesús i Maria-Rapitenca

la Sénia-Perelló

Ulldecona-Roquetenc

Canareu-Tortosa

Amposta-Aldeana

Remolins Bítem-Vinaròs

Catalònia-Alcanar

RESULTATS

7a jornada 

Vinaròs-Canareu 3-0

Roquetenc-la Sénia     2-3

Alcanar-Perelló 2-2

Aldeana-J. i Maria      1-0

Rapitenca-R. Bítem      3-2

Catalònia-Amposta        2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 17 5 15

2. Amposta 21 10 13

3. Aldeana 21 8 12

4. Jesús i M 11 11 11

5. Roquetenc 11 7 9

6. Tortosa 11 14 9

7. Ulldecona 12 6 8

8. Alcanar 12 10 8

9. Canareu 9 14 7

10. la Sénia 17 13 7

11. Rapitenca 8 12 6

12. Perelló 7 16 4

13. R. Bítem 11 35 3

14. Catalònia 13 20 3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra Nova-Aldeana (16.30 h)
Horta-Corbera (15.45 h)

diumenge
Batea-la Sénia (15.45 h)

Olimpic-Vilalba (17 h)
l’Ametlla-Flix (19.15 h)

Ulldecona-S. Bàrbara (16 h)
Camarles-Alcanar (15.45 h)

St. Jaume-Deltebre (15.30 h)
R. Bítem-Pinell (16 h)

RESULTATS

12 jornada, Tercera catalana  

Batea-Pinell 3-3

la Sénia-Olimpic 4-1

Móra Nova-Vilalba 2-1

Aldeana-L’Ametlla 1-1

Flix-Ulldecona 1-1

S. Bàrbara-Camarles 1-2

Alcanar-Horta 3-3

Corbera-Sant Jaume 4-0

Deltebre-R- Bítem 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 10 24 11 25

2. Corbera 11 24 15 24

3. Deltebre 11 26 11 23

4. Ulldecona 11 26 12 23

5. Batea 12 32 27 22

6. Flix 11 25 15 20

7. Aldeana 11 22 18 19

8. Pinell 11 28 19 17

9. Olimpic 12 26 25 17

10. Móra Nova 11 27 22 15

11. la Sénia 11 21 22 13

12. S. Bàrbara 11 17 20 13

13. Horta 10 14 20 13

14. l’Ametlla 12 17 23 12

15. S. Jaume 10 17 26 11

16. Alcanar 11 11 26 8

17. Vilalba 11 13 34 8

18. R. Bítem 11 8 32 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

R. Bítem-Reddis (16 h)
Catalònia-la Selva (16 h)
Calafell-Roquetenc (17 h)

diumenge
la Cava-Perelló (16 h)

Cambrils-Valls (12 h)
Alcanar-Torredem. (16.30 h)

Vilaseca-Canonja (16 h)
l’Ampolla-Morell (16 h)

Gandesa-Tortosa (16 h)

RESULTATS

12 jornada, Segona catalana

R. Bítem-Gandesa 2-1

Reddis-la Cava 1-2

Perelló-Cambrils 2-2

Valls-Alcanar 3-4

Roda Berà-Catalònia 1-1

la Selva-Calafell 1-1

Roquetenc-Vilaseca 0-2

Canonja-l’Ampolla 1-0

Morell-Tortosa 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 12 32 7 31

2. R. Bítem 12 27 16 23

3. Tortosa 12 22 13 23

4. Morell 12 24 11 22

5. Gandesa 12 15 10 22

6. Valls 12 22 15 20

7. la Cava 12 16 14 19

8. Perelló 12 20 26 17

9. Alcanar 12 30 25 15

10. l’Ampolla 11 16 14 15

11. Catalònia 12 15 14 15

12. Vilaseca 12 16 17 13

13. Roda Berà 11 10 11 13

14. Canonja 12 15 22 12

15. la Selva 12 17 33 9

16. Calafell 11 8 29 8

17. Cambrils 12 12 24 7

18. Roquetenc 11 12 28 6

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va puntuar al camp
de la Muntanyesa, rival
directe, amb un gol de
Virgili en temps afegit.

Continua segon a la taula.

Bona dinàmica
PRÒXIMA JORNADA
Cornellà-Muntanyesa

Santboià-Masnou
Gavà-Terrassa

Castelldefels-Rapitenca (diu 12 h)
Europa-Palamós

Cerdanyola-Vilafranca
Manlleu-Gramanet

P. Mafumet-Santfeliuenc
Figueres-Vilassar

Ascó-Rubí (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 15 11 1 3 27 11 34
2. Ascó 15 9 4 2 18 11 31
3. Muntanyesa 15 8 6 1 26 13 30
4. Terrassa 15 8 3 4 24 15 27
5. Rubí 15 8 3 4 25 18 27
6. Cornellà 15 8 0 7 24 23 24
7. Santfeliuenc 14 7 2 5 17 13 23
8. Palamós 15 5 5 5 24 25 20
9. Masnou 15 5 5 5 15 19 20
10. Vilafranca 15 5 4 6 18 16 19
11. Cerdanyola 15 4 7 4 18 20 19
12. P. Mafumet 15 5 4 6 13 15 19
13. Figueres 15 4 6 5 19 22 18
14. Rapitenca 15 4 6 5 14 19 18
15. Manlleu 14 4 5 5 14 15 17
16. Santboià 15 4 3 8 20 23 15
17. Castelldefels 15 4 3 8 15 20 15
18. Gavà 15 4 2 9 15 19 14
19. Vlassar 15 2 4 9 17 25 10
20. Gramanet 15 2 3 10 10 31 9

Tercera divisió RESULTATS
15a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Torreforta-Tàrrega

Amposta-Balaguer (diu 17 h)

Torredembarra-Andorra

Martinenc-Vista Alegre

Igualada-Vilanova

Tecnofutbol-Marianao

Catllar-Viladecans

Alpicat-Jesús i Ma (diss 16 h)

Almacelles-Horta

RESULTATS

12 jornada, Primera catalana

Torreforta-Almacelles 2-0

Tàrrega-Amposta 0-0

Balaguer-Torredem. 2-3

Andorra-Martinenc 1-2

V. Alegre-Igualada 1-2

Vilanova-Tecnofutbol 0-0

Marianao-Catllar 3-1

Viladecans-Alpicat 1-0

J. i Maria-Horta 0-1

Primera catalana

Una acció del partit Muntanyesa-Ascó, de diumenge passat.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 12 27 8 29

2. Viladecans 12 19 12 23

3. Catllar 12 15 9 21

4. Horta 12 18 12 19

5. Tàrrega 11 15 8 18

6. Torreforta 12 19 15 18

7. Marianao 12 15 11 18

8. Vilanova 12 12 6 17

9. Torredembarra 11 20 19 16

10. Tecnofutbol 12 16 15 15

11. Igualada 12 13 16 15

12. Balaguer 12 15 22 15

13. Amposta 12 18 20 13

14. Almacelles 12 14 17 13

15. Andorra 11 11 20 11

16. V. Alegre 12 14 24 10

17. Alpicat 12 12 26 8

18. J. i Maria 11 9 22 7
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Demà dissabte 30 de novem-
bre al Pavelló Firal i Esportiu de
Remolins de Tortosa, a partir
de les sis de la tarda, es conei-
xeran els noms dels millors
esportistes del Baix Ebre de la
temporada 2012-2013 en les
modalitats d'edat escolar,
federat en edat escolar i abso-
lut, que sortiran d'entre els
738 esportistes que rebran
aquella tarda un reconeixe-
ment en el decurs dels X
Premis Esportius Baix Ebre
que organitza el Consell
Esportiu del Baix Ebre i el
Consell Comarcal del Baix
Ebre. Al mateix temps es lliura-
ran una sèrie de premis espe-
cífics d'acord a les valoracions
que ha tingut en compte el
jurat. D'aquesta forma el Club
de Rem Tortosa rebrà el premi
a la millor entitat pel seus èxits
en la competició esportiva; el
Centre d'Esports Tortosa a la
millor entitat per la seva tasca
de promoció esportiva; l'em-
presa Toscà per la seva
col.laboració i patrocini en el

món de l'esport; Joan Manel
Mompel del Club Twirling
Tortosa el premi al millor
col.laborador esportiu; l'entre-
nador de l'Associació
Esportiva Xino-Xano, Marc
Fluixà, a la millor tasca tècnica
en el camp de l'esport;
Christian Navarro per la seva
determinada actuació en la
reanimació d'un jugador de
bàsquet rebrà el premi fair
play a l'esportivitat; i els orga-
nitzadors de la VI Copa
Ebrenca de Judo tindrà al
millor esdeveniment esportiu
de l'any. Mencions especials: a
Àngels Salvatella, pel seu tre-
ball tècnic al Club Atletisme
Terres de l'Ebre; a Joan
Alegret, pels seus anys al cap-
davant del Club Deportiu
Roquetenc; als membres de la
comissió organitzadora de l'ex-
posició del Centenari del CD
Tortosa, i dos més a títol pòs-
tum, a Manel Segarra del Moto
Club Roquetes, i a Pepe Roig,
pel seu treball en diferents
àmbits del món del futbol.

Els millors esportistes del Baix Ebre
DEMA DISSABTE DIA 30, ES CONEIXERANFUTBOL BASE. HI HAURÀ PARTICIPACIÓ EBRENCA

Dissabte passat, a
l’Ajuntament de l’Aldea, la
patinadora Núria Gas va
rebre una recepció oficial
després de la seua participa-
ció al mundial en el que va
acabar en la cinquena plaça.

Ella i el seu entrenador van
rebre el reconeixement del
consistori aldeà, pel resultat
i per haver representat a
l’Aldea i a les Terres de l’Ebre
ben lluny de casa, a Taipei
(Taiwan). 

Recepció a Núria Gas
A L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA

Els cadets, es van desplaçar
al camp d'un F.C.Barcelona
molt potent. 3-0 amb parcials
(25-12, 25-11 i 25-10).El juve-
nil masculí va rebre al
C.V.Salou, perdent per 0-3
amb parcials (16-25, 20-25 i
7-25).El sènior femení va rebre
al C.V.Sant Climent. 3-1 amb
parcials (25-18, 23-25, 25-7 i
25-13). El sènior masculí de
segona catalana, que va rebre
al Llars Mundet. guanyant per
3-0 amb parcials (27-25, 25-
20 i 25-21).
Per últim, l'equip sènior mas-

culí "B", es va desplaçar al
camp del Sant Quirzé. 0-3
amb parcials (19-25, 21-25 i
19-25).
En la pròxima jornada, el
cadet es desplaça al camp de
l'Andorra (BCN), el juvenil mas-
culí va al camp del Sant Pere i
Sant Pau Tarragona, el sènior
femení anirà al camp del
Vilafranca i el sènior masculí
"A" es desplaçarà al camp de
l'Arenys. L'únic partit que es
disputarà a casa, serà el
sènior masculí "B" que rebrà a
l'Escola Orlandai.

El cadet visita el Barça
CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada: 4 - 
Grup Amics-PM 7B 6-3
Casa Maso-Leis Clas 2-0
Bar Aloha-Toscà 0-1
CFS Roquetes-Rehau 3-7
Moet-SA Casals 2-2

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

Propera jornada

SA Casals-Grup Amics
Pista Nova. 17.40 h
Rehau-Moet 
Pavelló Ferreries 16,35 h
Toscà-CFS Roquetes Bar
Jordi, Pista Nova 16.35 h
Leis Clas-Bar Aloha
Pavelló Ferreries 15.30 h,
PM 7B-Casa Maso
Pista Nova 15.30 h

Cinquena jornada
FUTBOL SALA TORTOSA

El primer combat el va disputar
Òscar Gómez, que va realitzar un
gran combat tot i acabar perdent
quan quedaven 15 segons. Marc
Castellà va guanyar el primer
combat molt ràpidament d'ippon
seoi-otoshi. El seu segon combat
va ser complicat però el va resol-
dre bé i va guanyar d'immobilitza-
ció. La semifinal va estar molt
igualada, però malauradament va
acabar guanyant el contrincant. El
combat per la medalla de bronze
va ser disputat, ja que ens guan-
yaven l'agarè; tot i aixó, va guan-
yar d'un gran kata-guruma. A la
categoria de menys de 48kg va
iniciar la categoria Carla
Montañez perdent el seu primer
combat per un yuko (combat molt
ajustat). Poc desprès Daine
Cordero va fer contra una france-

sa guanyant ràpidament sode. El
següent combat va ser de Carla,
que va guanyar ràpidament per
ippon seoi-otoshi. Daine va tornar
a sortir, guanyant el seu combat
degut a la desqualificació de l'o-
ponent per acumulació de san-
cions. La semi final estava servi-
da Daine contra Carla esta ser
per Daine de  ippon seoi-otoshi
aixi Carla queda tercera classifica-
da i Daine fer la final que guanyar
de juji gatame amb un combat
que controlar en tot moment.
L'Erika Martinez a -63Kg. va per-
dre el primer combat d'Osoto
Geri; guanyant a continuacio el
primer combat de repesca
d'Ippon d'Ouchi Gari arrivant a la
lluita pel bronze on tot i fe un gran
combat va perdre d'Osoto Gari ;
quedant en 5è lloc.

Trofeu Ciutat d’Hospitalet
JUDO

Mal partit de les tortosines, que
van perdre a Mataró per 26-25.
No van saber trobar ritme de joc
en cap moment del partit davant
d'un rival a priori assequible. La
tònica general fou un joc impre-
cís i gelat, amb bona actitud
defensiva però sense trobar la
compenetració en l'atac.  Les tor-
tosines es van abocar un joc
espès: el desencert ofensiu es
traduí en massa errades de
llançament a porta; la descon-
centració va fer acte de presèn-

cia provocant precipitació en les
passades, moltes pèrdues de
pilota.  Les jugadores no van tro-
bar el seu lloc en el camp sumant
la tercera derrota consecutiva.
En resum, partit per analitzar i
reflexionar. La propera jornada,
les tortosines reben l'Handbol
Ascó, líder. Alineació: Nerea
Cardona, Jenifer Cornejo, Rosa
Chertó, Cinta Gisbert, Marta
Lliveria, Ana Manjavacas, Aida
Rieres, Paula Ripoll, Eryka
Sigüenza i Noel Uriarte.

Decideixen petits detalls
DERROTA A MATARÓ (26-25)

L’equip va reaccionar des-
prés de la derrota de la jorna-
da anterior i va aconseguir
un triomf brillant contra el
Villaverde, que fins dissabte
només havia perdut un partit.
L’Amposta, però, amb molta
motivació, va fer l’actuació
més completa de la tempora-
da, amb molta agressivitat
en defensa, bones transi-
cions per aprofitar els contra-

atacs i exquisida resolució
ofensiva. Amb aquests parà-
metres, les ampostines ja
van imposar-se al descans
per 22-14. 
La ruptura que va existir poc
abans del descans va mante-
nir-se a la segona meitat,
quan l’Amposta no va perdre
pistonada i va ampliar l’avan-
tatge fins l’escandalós 41-25
final. 

Gran partit
CH AMPOSTA LAGRAMA

El Godall, en un partit com-
petit, va vèncer amb dificul-
tats el Ginestar equip que va
posar-li les coses molt com-

plicades (4-2). Els goda-
llencs es disparen en el lide-
rat. I el proper partit és clau
per enlaira-se encara més o

per poder veure com li
redueixen distàncies. Contra
el Catalònia. El Tivenys va
trobar-se a un Benissanet
molt incòmode i que va con-
servar la porteria a zero, en
un partit amb més opcions

locals però en el que hagués
pogut passar de tot. El
Campredó va perdre al
camp d’un Bot que és capaç
de tot i que es motiva contra
els equips capdavanters. 
Pel que respecta al futbol

femení, dir que el líder de la
Primera divisió grup 1, el
Tortosa Ebre, va golejar el
Riudoms i en la propera jor-
nada visita l’Acadèmia de
Catalunya. A la segona, el
partit de l’Ulldecona a

Vallirana es va suspendre a
manca d’uns minuts per una
baralla entre una jugadora
de cada equip. La Cava per
la seua banda, no va perdo-
nar i va golejar el Gavà per
12-0. 

El Godall es dispara
QUARTA CATALANA I FEMENI

Torneig Centenari Nàstic
El Nàstic està organit-
zant un torneig interna-
cional de futbol base
amb motiu del centenari.
Per setmana santa
només es farà de
Juvenils, Cadets i
Infantils la resta segura-
ment serà al mes de
maig o juny. Dies 14-15-
16-17 d’abril. Desprès el
18-19-20 es fa també un
torneig però ja es amb
equips  internacionals.
La idea es que tots els
equips de la provincia
participin d’aquesta
forma del centenari. Els
interessats poden posar-
se en contacte amb el
club grana. Hi haurà
varies seus, entre elles a
les Terres de l’Ebre, i la
idea és que equips que
normalment no juguen
entre ells ho puguin fer.
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

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

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

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

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Estofat de Vedella
BAR/RESTAURANT VERDERA - VINARÒS

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS :
1 Kg. carn de vedella
2 cebes grans
1 tomaquet madur
2 pastanagues
4 patates
1 pebrot verd
1 pebrot vermell
6 dents d`all
Sal
Pebre negre
Pebre roig
Farina
1 copa de coñac
500 ml. De vi negre
Oli d`oliva
Fulles de l loré

PREPARACIÓ:

Agafem la vedella i la tallem a daus grans.
Salpimentem la carn, la passem per farina i
l`espolsem bé. A una cassola amb oli d`oli-
va, quan estigui ben calent posem la carn i
la fem fins que estigui daurada per  tots els
costats. Afegim les verdures, i les fem fins
que estiguin ben daurades. Posem el pe-
brot roig i acte seguit el conyac i es flambe-
ja. Un cop fet, afegim el vi negre i ho co-
brim de brou, ho deixem bullir fins que la
carn estigui quasi tendra. Agafem les pata-
tes, les tallem a daus grans, les fregim i
s`afegeixen a la carn. Ho deixem bullir tot
junt uns 20 minuts. Deixem reposar i ser-
vim. Bon profit
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en general, amb tan sols alguns núvols alts i
prims de matinada que creuaran ràpidament de nord a sud.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Les mínimes seran semblants, o lleugerament més altes als dos extrems
del país. Oscil·laran entre els -10 i -5 ºC al Pirineu, entre els -6 i -1 ºC al
Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord, entre els -2 i 3 ºC a
la resta del prelitoral, i entre els 1 i 6 ºC al litoral. Les màximes pujaran
lleugerament i es mouran entre els 6 i 11 ºC al Pirineu, entre els 11 i 16
ºC al litoral i prelitoral, i entre els 8 i 13 ºC a la resta.

Visibilitat
Serà entre bona i excel·lent, amb alguns bancs de boira o boirina a la
depressió Central fins a migdia.

Vent
Bufarà el vent de components nord i oest fluix amb cops moderats, amb
mestral a les terres de l'Ebre i la tramuntana a l'Empordà amb alguna ratxa
forta. Tot i això, al sector central del litoral i prelitoral quedarà fluix i de
direcció variable.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 5°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Aytés Meneses, Agustí    

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

Renau Domingo, Montserrat

Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

No permetis  que la teva actitud  independent
et provoqui  problemes  amb  els  teus  com-
panys  de tasques . En el  social ,serà  bon
moment  per a la teva  expansió.

Taure
20/4 al 19/5

Realitza en el teu  treball d'acord  a les  teves
idees  i els teus  plans  i no permetis  inter-
ferències . Fes  un examen  de consciència  i
abandona  les actituds  possessives. 

Bessons
20/5 al 21/6

Tindràs  la necessitat  d'ampliar  les teus
coneixements , en l'àmbit professional . No et
guardis  tots els problemes , parlar-ne amb
els amics  et farà bé. 

Cranc
22/6 al 21/7

Revisa  la forma  que t'estàs  relacionant  amb
les persones  amb qui  comparteixes   la teva
vida , deixa  enrere tot el que  contribueixi  a
causar  discussions  i problemes.

Lleó
22/7 al 22/8

Si encara  no tens  parella , és possible que
coneguis  persones  que t'atrauran , però
obre bé els ulls , perquè  podria  aparèixer
algun  projecte  massa controlador. 

Verge
23/8 al 21/9

Per ara  les idees innovadores  i audaces  et
poden reportar bons beneficis  en el treball .
Però  procura evitar  problemes  amb els com-
panys  de feina.

Balança
22/9 al 22/10

La teva vida sentimental es farà més intensa
, perquè el teu atractiu  i encant estaran amb
magnificència. Possibilitats  de que coneguis
una persona estrangera. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Ves amb compte perquè et veuràs obligat  a
efectuar  molts desplaçaments . Pren totes
les precaucions si has de conduir  qualsevol
tipus  de vehicle. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Tots els canvis que estàs vivint , fan  que el teu
organisme tendeixi  a desgastar-se'n  per això
, procura  de tant en tant , fer un alt  i retirar-
te  a descansar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Sents que has de fer un canvi  per sentir-te
més lliure , però  alhora , tens  por de deixar
la seguretat . La clau  serà  que vagis  fent
les modificacions  a poc a poc.

Aquari
20/1 al 18/2

Comptes amb molta energia  que has  de cana-
litzar  de forma  positiva, perquè  podries  afec-
tar els teus  nervis. Cuida la teva salut , en espe-
cial  si ja pateixes  de varies.

Peixos
19/2 al 20/3

La teva actitud  està  sent massa  idealista  i
per  això , hauràs  de delegar  en algú que
s'encarregui  de les  coses pràctiques . Busca
el suport dels teus amics.
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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  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó 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

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

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

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

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.

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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Era un dissabte fred, a punt
de caure la nit, però al
Museu de Tortosa entorn de
150 persones omplien una
sala amb un gran escalf.
Amerats d'emocions i de
records, oferien un sentit
homenatge als alcaldes repu-
blicans de les Terres de
l'Ebre executats pel franquis-
me. L'acte, organitzat per
Esquerra Republicana de
Catalunya, va comptar amb
la presència del diputat Joan
Tardà i de familiars dels alcal-
des Agustí Ventura, de
l'Aldea; Daniel Mayor, de
Xerta; Vicent Soro, de
Gandesa; i Josep Rodríguez,
de Tortosa, afusellats pel
franquisme. Sota la imatge
gegant dels alcaldes
ebrencs afusellats i del presi-
dent Companys, el regidor
tortosí Josep Felip Monclús
donava la benvinguda als
assistents. Tot seguit, men-
tre una gran violoncel·lista
interpretava una trista i bella
melodia, els ulls dels assis-
tents es fixaven sobre una

cita del president Companys
que es projectava a la paret:
'Sigui el que sigui el que ens
porti l'esdevenidor, l'únic que
tinc, que és la meva vida, jo
estic disposat a sacrificar-la
per Catalunya, per la repúbli-
ca i per la llibertat', una tràgi-
ca i fatídica predicció feta
per ell mateix l'any 1933.
Després dels aplaudiments,
Gervasi Aspa, president de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, qualificà l'home-
natge com a 'necessari i
just', a més  a més de desta-
car 'la dignitat amb què els
alcaldes executats van
defensar els valors republi-
cans de la igualtat, la justícia
i la llibertat'. Aspa va insistir
en la necessitat de no oblidar
el que va succeir. 'Tenim l'o-
bligació de restituir la figura,
el bon nom i el record d'a-
quests alcaldes, servidors
públics, que no van fer mal a
ningú i que, a ulls de la justí-
cia, encara consten com a
delinqüents per uns fets que
no van cometre', va manifes-
tar Aspa.
L'acte va continuar amb la

lectura d'unes breus biogra-
fies dels alcaldes republicans
enmig d'un silenci penetrant,
d'uns ulls vidriosos d'emoció
i d'un sentiment d'indignació
i d'injustícia. L'actual alcalde
republicà de l'Aldea, Dani
Andreu, va recordar Agustí
Ventura; el regidor republicà
de Calaceit, Paulí Fontoba,
va glossar la figura de Vicent
Soro; el professor i historia-
dor xertolí Antoni Cid, ho va
fer sobre Daniel Mayor i
Josep Rodríguez, nét de l'al-
calde tortosí amb el mateix
nom i cognom que ell, va
recordar el seu avi. Tots qua-
tre alcaldes van tornar al seu
poble acabada la Guerra
convençuts que no serien

detinguts, perquè es van
creure la promesa del règim
franquista que a qui no tin-
gués cap delicte de sang no
li passaria res. 
Tots, però, van ser acusats
de manera indiscriminada de
participar en la crema d'es-
glésies o de l'assassinat
d'homes de dretes. Tots qua-
tre van negar aquestes acu-
sacions, perquè no havien
participat ni incitat cap acte
de sang, sinó que havien aju-
dat gent d'ideologia diferent
a salvar-se. 
Tots quatre van ser empreso-
nats i executats a Tarragona,
i tots, segons consta en el
seu expedient, van patir la
mateixa causa de mort:

'hemorràgia interna'. Els qua-
tre van ser soterrats a la
fossa comuna del cementiri
de Tarragona. 
Llastimosament, tots
aquests alcaldes, des de la
recuperació de la democrà-
cia, han patit l'oblit social i
institucional més absolut, i ja
toca que la seva figura sigui
restituïda. 
El diputat d'ERC Joan Tardà,
en nom del partit, va fer
entrega als néts dels alcal-
des republicans afusellats
d'un quadre amb les seves
fotos i la del president
Companys, també assassi-
nat pel règim franquista. El
sentiment d'agraïment
expressat pels familiars con-

vivia amb un fort dolor, en
constatar que després de
tants anys les institucions
democràtiques, i la mateixa
societat, encara no havien
estat capaces de reparar
l'honor i la figura dels afuse-
llats i de considerar-los vícti-
mes d'un règim feixista i cri-
minal, com sí que han fet
altres societats i països.
Després d'escoltar 'El cant
dels ocells', el diputat Tardà
va explicar les accions que
està portant a terme ERC i
altres entitats davant la justí-
cia argentina, com és el cas
de la querella per crims con-
tra la humanitat arran de l'a-
fusellament del president
Companys. Tardà va recor-
dar que 'totes les societats
que han tingut la desgràcia
de patir passats feixistes han
fet els deures, han metabolit-
zat i reparat el passat,
menys Espanya, que és un
cas excepcional'. 
El diputat va lamentar que
encara no s'hagin anul·lat les
sentències dels tribunals fei-
xistes que van portar tants
republicans davant els esca-
mots d'execució i que enca-
ra taquen amb falses acusa-
cions els seus noms i tra-
jectòries. 
Joan Tardà va ser molt crític
en manifestar que 'Espanya,
en comptes de reparar les
víctimes i jutjar els culpables,
el que ha fet és bastir un
model d'impunitat'; però,
malgrat això, 'ERC ni hem
defallit ni defallirem, perquè
els crims contra la humanitat
ni prescriuen ni poden que-
dar impunes'.

Emotiu homenatge en record dels alcaldes
republicans de l’Ebre afussellats pel franquisme

Era un dissabte fred, a
punt de caure la nit, però
al Museu de Tortosa
entorn de 150 persones
omplien una sala amb un
gran escalf. Amerats d'e-
mocions i de records, ofe-
rien un sentit homenatge
als alcaldes republicans
de les Terres de l'Ebre
executats pel franquisme.

Agustí Ventura (l’Aldea), Daniel Mayor (Xerta), Vicent Soro (Gandesa) i Josep Rodriguez (Tortosa)

EL CAP DE SETMANA PASSAT

150 persones
omplien la sala del
Museu de Tortosa,

on va tenir lloc 
l’acte
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