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El Govern dragarà el Port
de la cimentera d’Alcanar
per garantir les
exportacions de Cemex a
l’Africa. Ports de la
Generalitat finançarà i
executarà el dragatge,
que ha de aprofundir el
calat actual. Durant la
negociació de l'ERO,
l'empresa reclamava
passar dels vuit metres
actuals als dotze,
possibilitant l'accés de
vaixells de càrrega força
més grans que els
actuals. Ara, Cemex es
compromet a mantenir un
determinat volum de
trànsit durant els seus
pròxims deu anys, amb el
que això significarà, tot i
que hi ha prevista una
reducció salarial als
treballadors i als que es
puguin recuperar. P3

Garanties per a CEMEX

El jugador de Sant Jaume va fer una excel.lent temporada amb l’Elx, en la lliga passa-
da, quan el seu equip fou campió i va pujar a Primera. Edu va rebre aquesta setmana
la distinció com a Millor Defensa de la Liga Adelante de la temporada 2012/13, supe-
rant en les votacions al seu company Lombán i a Mateo Musacchio (Vila-real). “Es un
reconeixement individual, però també de tot l’equip. Vam fer una gran campanya”.

P11

Edu Albacar, millor defensa de la Liga Adelante

Terres de l’Ebre. El Conseller d’Interior visita
els terrenys de la futura Comissaria dels
Mossos a l’Ametlla de Mar.                        

P4

Esports. Malestar a la Rapitenca pels darrers
penals xiulats en contra, principalment el del
diumenge que va privar d’obtenir la victòria a
Castelldefels. P11

Terres de l’Ebre. La 53ena edició de Fira
Amposta compleix les previsions d’expositors,
esperant mantenir l’afluència de públic. El
certamen es va obrir ahir, fins diumenge.   P8Av
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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.
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OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

L'IDECE i els Ajuntaments de
Tortosa, Amposta, Deltebre i
Sant Jaume d'Enveja expres-
sen el seu suport i col·labora-
ció amb el festival
MusicalEbre.
El passat dimarts 26 de
novembre, a les 10:00 hores
va tenir lloc a la seu de l'IDECE
(Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre ) una
roda de premsa amb la presèn-
cia de: Jordi Borràs, director
de l'IDECE. Alfredo Ferré, regi-
dor de turisme i joventut de
l'Ajuntament de Tortosa.Maria
del Mar Panisello, regidora de
cultura i festes de l'Ajuntament
d'Amposta. Joan Alginet, regi-
dor de cultura, educació,
comunicació, comerç i turisme
de l'Ajuntament de Deltebre.
Bibiana Porres, regidora de
comunicació, promoció econò-
mica i sostenibilitat de
l'Ajuntament de Sant Jaume
d'Enveja.. Xavier Lorente, pro-
motor del festival MusicalEbre.
En el transcurs de la roda de
premsa els representants d'a-
questes entitats han anunciat
el seu suport i col·laboració
amb el festival MusicalEbre,
que compta amb Movistar
com a patrocinador oficial. El
festival es durà a terme durant
el mes d'abril de 2014, amb
una data encara per confirmar.
S'ha anunciat la convocatòria
d'un concurs de maquetes a
través del qual es sel·lecciona-
ran els participants de la pri-
mera edició del festival. Els
Ajuntaments col·laboradors
donen suport a aquesta convo-
catòria a través dels seus mit-
jans i emissores locals.
Bases del concurs i més infor-

mació a
http://musicalebre.com/con-
cursos/musica/http://musica-
lebre.com/concursos/musi-
ca/
http://musicalebre.com/con-
cursos/musica/
El promotor del MusicalEbre,
Xavier Lorente, ha agraït el
suport rebut per les diferents
institucions, emfatitzant que la
seva col·laboració és indispen-
sable per a què el MusicalEbre
sigui tot un èxit en aquesta pri-
mera edició, així com per a
què acabi convertint-se en un
dels esdeveniments culturals
de referència a les Terres de
l'Ebre i a la resta de Catalunya.
Sobre el MusicalEbre:
El festival MusicalEbre ha estat
un dels guanyadors de l'edició
2013 del concurs Movistar
Artsy, una plataforma per a la
creació de festivals de petit for-
mat i trobades culturals a
Catalunya.
Es tracta d'un festival gratuït i
obert a tot tipus de públic.
El MusicalEbre utilitza el riu
Ebre com a escenari des del
qual artistes emergents dona-
ran a conèixer les seves pro-
postes musicals. La vora del
riu és l'espai natural des del
qual el públic podrà gaudir dels
concerts i activitats paral·leles
que es programaran en cadas-
cuna de les etapes del festival:
_Tortosa
_Amposta
_Deltebre
_Sant Jaume d'Enveja
_Desembocadura del delta de
l'Ebre

Més informació a www.musica-
lebre.com

MusicalEbre

Opinió

Cemex reclamava al Govern mesures que li
permetessin reduir costos per continuar
funcionant, però sense cap garantia de
futur. 
Aquest passat octubre, però, la companyia
anunciava la represa de l'activitat en dos
forns, amb una plantilla pròxima al centenar
de persones. A priori, l'objectiu era cobrir la
demanda que havia generat una demanda
concreta de ciment per exportar al Brasil,
per la qual cosa només es garantia el fun-

cionament de la planta fins al març de
2014. L'acord, que podria acabar no sent
d'aplicació imminent, sinó que es comença-
ria a plasmar a partir del 2015, dependrà
també, en bona mesura, del compliment de
les expectatives de recuperació macroe-
conòmica. En qualsevol cas, és una bona
notícia per a poder tenir esperances, amb
moltes altres d’aquesta mena que haurien
d’arribar, per començar a poder veure llum
a la sortida del túnel.

Editorial

Una bona noticia

“Amposta, capital comercial de les Terres de
l'Ebre” va ser el nom que l'equip de govern
de CiU d'Amposta va donar a una campanya
comercial que pretenia situar la nostra ciutat
com a destinació de compres del territori
ebrenc. Era una campanya feta, sense cap
dubte, amb bona voluntat, però sense que
els impulsors analitzessin gaire com s'utilit-
zaven els diners públics. Una campanya que
als ampostins ens va costar 20.000 euros i
que, tres anys després de concebre-la, no ha
aportat gaire cosa. 
Tampoc no dubtem de la bona voluntat per
tirar endavant el centre comercial “Futuro
Ciudad de Amposta”, que ja va suposar des
del primer dia un llast per al poble amb un
sobrecost d'obres d'urbanització
d'1.400.000 euros. Un centre comercial que
els seus promotors, i l'alcalde d'Amposta,
van vendre com la terra promesa que crea-
ria 1.000 llocs de treball i que acolliria fran-
quícies com Burguer King o National
Geographic. Un centre comercial que avui es
troba en una situació realment crítica i que
se sustenta íntegrament en els pocs boti-
guers que encara queden i que van confiar,
de bona fe, en les paraules d'aquells que s'hi
van fer fotos a dojo per vendre les delícies
d'aquesta infraestructura i en aquells que
avui estan desapareguts, amb els lloguers
embargats, la neteja abandonada, el submi-
nistrament de llum a punt de ser interromput
i generant un deute amb l'Ajuntament
d'Amposta en concepte de contribució de
més de 250.000 euros.
I és per això, perquè creiem en la bona volun-
tat, que, en el darrer Ple de l'Ajuntament,
Esquerra d'Amposta vam presentar una
moció per elaborar un pla de suport al
comerç de la ciutat, una moció molt concre-
ta que pretenia plasmar sobre el paper les
accions per dinamitzar aquest sector a la
nostra ciutat. Accions basades en un estudi
que el mateix grup municipal d'ERC vam
demanar a l'equip de govern de CiU i en el
qual es recollien els hàbits de compra dels
ampostins. 
L'estudi es va desenvolupar durant el mes
de maig d'enguany i va acabar confirmant
una de les hipòtesis que hem plantejat des
del Grup Municipal d'ERC d'Amposta: els
hàbits de compra de la ciutadania
d'Amposta s'han vist alterats com a conse-
qüència de la implantació de grans establi-
ments especialitzats en altres municipis pro-

pers i, per exemple, en època de rebaixes,
més del 50 % de la població d'Amposta opta
per comprar fora de la ciutat, preferentment
a Tarragona, Castelló, Barcelona i Tortosa.
No inventem res, hi ha moltes iniciatives a
Catalunya per fomentar el sector comercial,
com és el cas de Rubí, un exemple que vam
posar en la defensa de la moció, en accions
com la creació d'un premi a la millor iniciati-
va comercial, formació als comerciants o la
creació d'elements de fidelització com ara la
targeta comerç ciutat.

Malauradament, aquesta proposta i totes les
que vam presentar el darrer ple, va ser
rebutjada per l'equip de govern de CiU, amb
l'argument que no era necessari fer cap pla
per al comerç, ja que les accions que es pre-
nien des de l'Ajuntament ja eren suficients.

Des d'ERC, lamentem la poca voluntat de l'al-
calde per racionalitzar i optimitzar els recur-
sos que es destinen a aquest sector i la
nul·la capacitat de crear consens amb els
grups municipals de l'oposició. No obstant,
continuarem insistint per afavorir, en aquest
cas, el sector comercial de la nostra ciutat,
que representa el 20 % de la nostra econo-
mia i, per tant, ERC el considerem clau per
capgirar les xifres d'atur que patim. Treballar
pel comerç significa treballar per l'ocupació.
I, amb cada nou establiment que ajudem a
obrir, contribuïm a millorar Amposta.

Adam Tomàs
Portaveu del grup municipal d'Esquerra

d'Amposta

Amposta, capital comercial de les Terres de l’Ebre

Opinió

TTÉÉ LLAA MMAALLAALLTTIIAA DDEE LLAA LLEESSMMAANNIIOOSSIISS,, NNEECCEESSSSII--

TTAA EELL MMEEDDIICCAAMMEENNTT UURRGGEENNTTMMEENNTT// TTIIEENNEE LLEESS--

MMAANNIIOOSSIISS LLEE UURRGGEE EELL MMEEDDIICCAAMMEENNTTOO

GGOOSS DDEE //PPEERRRROO DDEE 66 AAÑÑOOSS ··MMAASSCCLLEE//MMAACCHHOO

CCOOLLOORR CCAANNEELLAA

ZZOONNAA OONN SS''HHAA PPEERRDDUUTT//ZZOONNAA DDOONNDDEE SSEE HHAA

PPEERRDDIIDDOO:: BBAARRRRAANNCC DDEE LLAA LLLLEETT// BBAARRRRAANNCC DDEE

CCAAPPUUCCHHIINNSS ((PPEERR LLEESS AANNTTEENNEESS)).. PPOOTT EESSTTAARR

DDEESSOORRIIEETTAATT//PPUUEEDDEE EESSTTAARR DDEESSOORRIIEENNTTAADDOO..

NNUUMMEERROO DDEE CCOONNTTAACCTTOO::
667799881133000000 ·· 997777444455994411 ··668899226677885544
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AJUNTAMENT DE CAMARLES
BAIX EBRE-TERRES DE L'EBRE

EDICTE

Aprovat prèviament per la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 2013 el projecte presentat per la  Sra. Josiane Michellod ,consistent en la
construcció en sòl no urbanitzable d'un projecte de  conservació i  reforma  d'un mas existent, a la partida del Filato, polígon 4, parcel·la 15, d'aquest
terme municipal, d'acord amb l' establert a l'article 50 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, i
23.1 b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol , pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, s'exposa a informació pública durant el termini de
vint dies, perquè tots aquells que es considerin afectats per l'obra esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin conve-
nients.

Es podrà examinar l'expedient a la secretaria d'aquest ajuntament durant les hores d'oficina de 9 fins a 13,30 hores.

Camarles, 29 de novembre de 2013.

L'ALCALDE
Joan Curto Querol   

Cemex reclamava al
Govern mesures que li
permetessin reduir cos-
tos per continuar funcio-
nant, però sense cap
garantia de futur. Aquest
passat octubre, però, la
companyia anunciava la
represa de l'activitat en
dos forns, amb una plan-
tilla pròxima al centenar
de persones. A priori,
l'objectiu era cobrir la
demanda que havia gene-
rat una demanda concre-
ta de ciment per exportar
al Brasil, per la qual cosa
només es garantia el fun-
cionament de la planta
fins al març de 2014.
L'acord, que podria aca-
bar no sent d'aplicació
imminent, sinó que es

començaria a plasmar a
partir del 2015,
dependrà també, en bona
mesura, del compliment
de les expectatives de
recuperació macroeconò-
mica. Ports de la
Generalitat finançarà i
executarà el dragatge,
que ha de aprofundir el
calat actual. Durant la
negociació de l'ERO,
l'empresa reclamava pas-
sar dels vuit metres
actuals als dotze, possi-
bilitant l'accés de vaixells
de càrrega força més
grans que els actuals.
Cemex es compromet a
mantenir un determinat
volum de trànsit durant
els seus pròxims deu
anys.
La voluntat de Territori i
Sosteniblitat, del qual
depèn Ports, és finançar
bona part de l'obra grà-
cies a l' increment de
taxes que l'empresa
haurà d'abonar: d'una
banda, per la major acti-
vitat de càrrega i descà-
rrega i, de l'altra, perquè
desapareixerien les boni-
ficacions que actualment
se li apliquen per a l'ús
de la infraestructura. El
Departament no ha facili-
tat encara cap xifra
sobre el cost de l'obra.
L'alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat, esta-
va satisfet per l'acord,
tot recordant que la
qüestió del dragat ja va

condicionar la negociació
de l'ERO. "Ens constava
que havia bona predispo-
sició per les dos parts
per fer això i, finalment,
s'ha pogut concretar", ha
assegurat. "Garantiria
poder continuar les
exportacions els pròxims
deu anys. La planta d'a-
quí té el problema que
està lluny per exportar.
Es troba lluny dels grans

mercats de l'àrea de
Barcelona i València,
amb plantes més a prop
més competitives. Pel
seu disseny, és ideal per
exportar amb embarca-
ció i, pel calat que té, el
gran mercat és Àfrica. A
Amèrica haurien de ser
calats més grans", ha
argumentat.
Segons ha abundat l'al-
calde, l'acord no s'hauria

de limitar al "curt termini"
sinó que hauria de per-
metre, en aquest horitzó
de deu anys i un cop
completada l'amortitza-
ció de les obres de la
infraestructura, "posar
les bases per poder tre-
ballar" més enllà,
ampliant l'activitat i
incorporant noves empre-
ses.

El Govern dragarà el Port de la cimentera d’Alcanar per
garantir les exportacions de Cemex a l’Àfrica

El dragatge del port va
ser un dels elements
claus que l'empresa va
posar sobre la taula de
negociacions de l'ERO
que va acabar suposant
l'acomiadament de 136
dels 166 treballadors de
la plantilla i la pràctica
paralització de l'activitat
a Alcanar.

Alfons Montserrat: “Ens constava que hi havia bona predisposició per les dos parts i, finalment, s’ha pogut concretar”

Amb aquesta actuació, Cemex pot garantir l’activitat de la planta a uns deu anys vista

ACN/REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’alcalde

d’Alcanar estava

satisfet, tot 

recordant que la

qüestió del dragat

ja va condicionar

la negociació de

l’ERO
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Les intencions de la
Generalitat es que es
comencin les obres dins
del primer trimestre de
2014 i que sigui operativa
al 2015.
El Conseller d'Interior de
la Generalitat de
Catalunya Ramon
Espadaler va estar presen-
ta divendres dia 29 a
l'Ametlla de Mar on va sig-
nar el conveni entre
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar i el Servei Català
del Trànsit que ha de per-
metre la realització d'un
Pla Local de Seguretat
Vial.
El Conseller va aprofitar la
seva estada a l'Ametlla de
Mar per confirmar a l'alcal-
de Andreu Martí la intenció
del govern de la
Generalitat de Catalunya

de que les obres de la
nova comissaria dels
Mossos d'Esquadra con-
templada en els pressu-
postos de la Generalitat
per al 2014, s'iniciïn dins
del primer trimestre de
l'any amb l'objectiu d'ini-

ciar l'activitat al 2015.
Segons el Conseller
Ramon Espadaler, “el
2015 ha d'estar en
marxa. L'important es que
aquest equipament ja figu-
ra en els pressupostos,
que el govern ja aprovat

aquesta comissaria de dis-
tricte i que es puguin
començar les obres al
2014 i pugui estar al ser-
vei de la ciutadania el
2015.”.
Per la seva part, l'Alcalde
Andreu Martí afegia que,

“és de destacar per la
importància que té el fet
que serà la única comissa-
ria que es construirà en
els pròxims mesos com
ha dit el Conseller. Això
demostra que les nostres
prioritats són també les
del govern”.
El Conseller i l'Alcalde van
aprofitar per visitar els
terrenys on s'ha d'ubicar
aquest equipament, amb
una inversió prevista
d'1.798.552,53 euros i
serà la única comissaria
que té previst construir la
Generalitat de Catalunya
al llarg del 2014.

Tot i que el grup munici-
pal del PSC ja havia regis-
trat una moció sobre el
projecte de les piscines
per debatre-la en sessió
plenària, aquest va deci-
dir retirar-la per consen-
suar un posicionament
conjunt amb la resta de
grups de l'oposició. Així,
com més d'un terç dels
regidors de l'Ajuntament -
PSC, ERC, ICV i PP
sumen vuit de 21- van
requerir un informe sobre
l'estat del contracte del
complex d'aigües al
secretari del consistori,
aquest té el deure de lliu-
rar-lo en el termini de deu
dies, prèviament al debat
d'una moció sobre el pro-
jecte.
Els grups municipals han
denunciat que l'informe
s'havia de lliurar abans
del passat dilluns i que
han hagut de fer una
reclamació al secretari
perquè encara no el dis-
posen. "Per llei ens
correspon aquesta infor-
mació i volem denunciar
un cop més la falta de
transparència del govern
de CiU", ha manifestat el
portaveu del PSC, Antoni
Sabaté.
En una compareixença
conjunta dels principals
grups de l'oposició -el
regidor del PP s'ha excu-
sat per motius personals-
, els regidors han exigit a
l'alcalde que rescindeixi
el contracte amb l'empre-
sa adjudicatària del pro-
jecte, que reconegui "l'e-
rror" de tirar endavant un
projecte que consideren
"faraònic" i que, des del
consens i el diàleg, es
pensi en unes noves pisci-
nes. 

“Consens per un
projecte de

piscines ‘realista’
i ‘viable’”

El Conseller d’Interior visita els terrenys de la
futura Comissaria dels Mossos a l’Ametlla

Les intencions de la Generalitat és que les obres comencin dins del primer trimestre de 2014

ACTUALITAT

L’equipament té una superfí-
cie de prop d'una hectàrea,
ocupada per l'edifici princi-
pal, on s'ubica el Museu del
Mar, dues torretes a l'entra-
da del recinte rehabilitades
per l'Ajuntament, i el parc de
7.862 metres quadrats.
L'edifici de Les Casotes,
d'estil neoclàssic, va ser
construït i s'hi volia fer una
via navegable des el riu Ebre
fins al mar que no es va aca-
bar materialitzant i que va

provocar l'abandonament de
les instal·lacions. La urbanit-
zació que ha fet l'Incasòl ha
consistit en el tancament
perimetral de tot el recinte
amb portes d'entrada per a
vehicles i vianants, l'habilita-
ció d'un vial d'accés pel límit
sud des de la carretera que
porta al Poble Nou i d'una
zona d'aparcament per a
una trentena de vehicles.
Igualment, s'ha construït una
plaça d'entrada davant de

l'edifici del Museu del Mar,
parterres enjardinats. El
parc disposa de vegetació
autòctona que es preser-
varà, com ara palmeres  i
eucaliptus. Els promotors
del projecte són l'Ajuntament
de Sant Carles de la Ràpita,
la Secretaria d'Habitatge i
Millora Urbana, la Direcció
General del Patrimoni
Cultural i l'Institut Català del
Sòl. Foto: Ajuntament de la
Ràpita

La Ràpita estrena Museu del Mar
Diumenge, el Conseller Santi Vila, va visitar l’equipament

L’inici de 
l’activitat serà al

2015 
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Dilluns dia 2 de desem-
bre, a l'ajuntament de
l'Aldea es va signar un
conveni amb “la Caixa”,
fruit de la gestió de la
regidoria de Benestar
Social i família i l'Alcalde
Dani Andreu i sobretot
gràcies a la predisposició
de la nova directora de la
Caixa a l'Aldea, Maria
Esther Ignacio. 
El conveni dota a
l'Ajuntament de l'Aldea de
8.000 E que han de anar
destinats a la distribució
d'aliments a les famílies
més necessitades del
nostre poble i també,
part d'aquesta quantitat
anirà destinada a cobrir
necessitats als dos men-
jadors escolars de les
escoles de l'Aldea: esco-
la 21 d'Abril i escola Mª
Garcia Cabanes, ja que
amb la reducció de les

beques menjador i els
temps complicats que
s'estan passant, es fa
difícil mantenir aquest
servei tant important per
a que nens i nenes alde-
ans tinguin una alimenta-
ció adequada i de quali-
tat. 
A la signatura del conveni
van estar el director de
area de negoci, Narcís
Casanova Curto i la direc-
tora de la Caixa a l'Aldea
lMaria Esther Ignacio i
per part de l'Ajuntament,
l’Alcalde Dani Andreu i la
regidora de Benestar
social i família Yolanda
Meca. 

Agraïment
“Des de la regidoria i
l'Alcaldia estem molt
agraïts amb aquesta enti-
tat, ja que en temps difí-
cils sempre ha estat al
costat de la nostra pobla-
ció, i, més en aquests
moment en què les admi-
nistracions han reduït als

mínims les subvencions,
encara es més important
que una entitat com “LA
CAIXA” posi a la nostra

disposició aquests recur-
sos tant necessaris per
tirar endavant”. 

El president d’Esquerra
Republicana de Catalunya,
Oriol Junqueras, el proper
dissabte 7 de desembre
participarà en diverses
activitats que clouran la
commemoració del 80è
aniversari de creació de la
secció local d’Esquerra a
Amposta. A les 17.30 h,

Junqueras participarà en
el descobriment de la
placa del carrer que porta
el nom de l’alcalde repu-
blicà Josep Villalbí i Verge,
un carrer de creació
recent al barri de les
Quintanes. Després
d’aquest acte, Junqueras,
acompanyat del portaveu

republicà municipal Adam
Tomàs, del diputat al
Parlament de Catalunya
Lluís Salvadó i del presi-
dent de la Federació de
l’Ebre d’ERC Gervasi Aspa,
visitarà la Fira de Mostres
fins a les 19.00 h. A les
19.30h, a l’Auditori de la
Unió Filharmònica, el pre-

sident d’ERC oferirà la
conferència ‘Caminant cap
a la independència’ i, final-
ment, presidirà el sopar
homenatge amb què la
Secció Local d’ERC
d’Amposta homenatjarà
Carme Pañella i Andreu
Brines, militants històrics
del partit.

Oriol Junqueras explicarà a Amposta 
‘el camí cap a la independència’

Des de fa 20 anys el
Consell Comarcal aposta
per donar suport al movi-
ment coral de la Ribera
d'Ebre. Aquest suport s’e-
videncia en l’organització
de la Mostra de Cant Coral
que, anualment, es realitza
de forma itinerant pels
municipis de la Ribera
d’Ebre i que, en aquesta
vintena edició ha tingut
lloc al Pavelló Firal de
Móra la Nova, una cons-
trucció emblemàtica que
ha permès donar cabuda a
les 450 persones que hi
han assistit.

Seminaris de recupera-
ció
Finalitzen els seminaris de
cooperació entre els
agents de la indústria turís-
tica i els productors agroa-
limentaris, organitzats
pels Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre en el marc
del projecte Ribera d’Ebre
VIVA
Conèixer els recursos,
equipaments, itineraris
turístics i conèixer iniciati-
ves empresarials en el
sector turístics són els
principals objectius dels
seminaris, així com,
ponències sobre tendèn-
cies vacacionals, políti-
ques nacionals i europees,
entre d’altres. Aquest
darrer seminari en el marc
de la temàtica de Memòria
Històrica i GR-99, va tenir
lloc als municipis de
Benissanet i Móra d’Ebre.
A Benissanet, l’alcalde,
Xavi Arbó, va donar la ben-
vinguda als assistents, a
més d’agrair la tasca que
s’està fent des del projec-
te Ribera d’Ebre VIVA.

El Pavelló Firal
de Móra la

Nova acull la
XX Mostra de

Cant Coral

La Caixa signa un conveni amb 
l’Ajuntament de l’Aldea

Dota al consistori de 8000 euros que han d’anar destinats a la distribució d’aliments

El proper dissabte

ACTUALITAT

També es 
destinarà a cobrir
necessitats dels

menjadors escolars
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Els veïns d'Ascó, a la Ribera
d'Ebre, han estat  cridats a les
urnes en aquest cas per esco-
llir les propostes en què s'in-
vertirà una part del pressu-
post municipal, entre un 16 o
un 17%, de l'any vinent. En la
votació hi podien participar
tots els veïns majors de 15
anys que havien de triar entre
gairebé un centenar de pro-
postes en les quals es desti-
naran 500.000 euros.  Són
els anomenats Pressupostos
Participatius que ja es van
aplicar en els pressupostos
d'enguany. Per a l'Ajuntament
d'Ascó aquest és un exercici
de transparència i col·labora-
ció que anirà augmentant any
rere any per incrementar la
participació ciutadana en la
governabilitat  municipal. 

Resultats de les votacions
dels Pressupostos
Participatius 
Cens: 1.538 majors de 15
anys 
Vots emesos: 377 (24,51%) 
Vots nuls: 4 
Vots en blanc: 3 

Propostes més votades: 
1- Vots rebuts: 122.
“Construir un alberg per tal de
promocionar el turisme.
Aquesta zona és ideal per la
seva proximitat a la natura, al
Castell i donaria més vida a la
part alta del poble (a la Casa
Don Àngel, a Cal Cavaller o un
edifici nou a la banda de
Vallxiqué específic per aques-
ta funció).” Valoració econòmi-
ca: 350.000 euros. 
2- Vots rebuts: 107. “Crear
una gran zona verda al poble.”
Valoració econòmica:
200.000 euros. 

3- Vots rebuts: 103. “Millorar
la megafonia municipal per a
que es senti des de tot el
poble”. Valoració econòmica:
90.000 euros 
4- Vots rebuts: 91. “Formar al
jovent en la confecció de roba
laboral i donar facilitats a la
gent que s'hagi format per
crear una empresa que es
dediqui a fabricar roba labo-
ral.” Valoració econòmica:

30.000 euros 
5- Vots rebuts: 88.
“Condicionar i arreglar l'entra-
da nord del poble, el camí que
va fins a "xarafo" enganxant
amb la carretera de la
Fatarella està ja molt deterio-
rada fins arribar a la
Fontxinxella i Vallxiques (es
pot urbanitzar...).” Valoració
econòmica: 160.000 euros. 
6- Vots rebuts: 88. “Millorar

l'habitabilitat de la plaça del
Casal creant espais amb
ombra, estudiant la
instal·lació d'un sistema
ombriu, fixe o que es pugui
recollir sobre l'escenari.”
Valoració econòmica:
350.000 euros. 
Aquesta és la tercera edició
consecutiva dels
Pressupostos Participatius
d'Ascó, i l'Ajuntament hi ha
destinat un total de 500.000
euros. En la primera edició
aquesta xifra va ser de
200.000 i l'any passat va aug-
mentar-se fins els 400.000.
El primer any va haver-hi un
total de 130 vots emesos. El
segon any van ser 287.
Enguany les votacions s'han
desenvolupat al llarg de 5
dies: divendres, dissabte i diu-
menge a l'estan de
l'Ajuntament a la Fira de Nadal
i dilluns i dimarts a l'edifici
consistorial. 

El consell comarcal del Baix
Ebre ha presentat ‘l’Aula
Activa’, un servei que optimitza
i amplia les oportunitats d’ac-
cés al mercat de treball mit-
jançant estratègies de recerca
intensiva a través de recursos
TIC. La participació en el pro-
grama Aula Activa garantix una
atenció personalitzada i pro-
mou la col·laboració i la gene-
ració d’idees i iniciatives entre
els propis participants.
En l’edició de l’any 2011, un
45% dels participants al pro-
grama van trobar feina. És per

este motiu que Soler ha espe-
cificat que “la participació en
este servei permet augmentar
les possibilitats d’incorporació
al mercat laboral dels partici-
pants a l’aula”.
Per tal de realitzar la formació,
inicialment, s’han creat quatre
grups de treball de 15 perso-
nes distribuïts depenent del
lloc de procedència dels candi-
dats. D’esta manera, i segons
el municipi de referència, el
servei es realitzarà a l’ens
comarcal o bé al Viver
d’Empreses Baix Ebre Innova.

En total els participants del
programa realitzaran 50
hores.
L’Aula Activa s’adreça a
demandants d’ocupació atu-
rats o treballadors que volen
millorar la situació laboral i que
estan inscrits a les Oficines de
Treball de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta posada en
funcionament d’una aula inten-
siva de recerca de feina està
finançada amb fons propis del
Consell Comarcal del Baix
Ebre i amb la col·laboració de
la Diputació de Tarragona.

Programa intensiu de recerca de feina

El 2012 la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre va fer
5.215 anàlisis per controlar
les substàncies perilloses
que s'aboquen al riu. En un
23% de les proves es van
detectar nivells de contami-
nació superiors als perme-
sos. 
L'Informe de la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre del
2012 destaca que en un
23% de les analítiques fetes a
l'aigua del Riu Ebre s'han
detectat uns nivells de conta-
minació més elevats dels
límits permesos. Els exà-
mens es van fer des de 24
estacions situades estratègi-
cament al llarg del riu, a tra-
vés de les quals es van con-
trolar les substàncies perillo-
ses a l'aigua, els sediments,
les plantes, els animals i els
organismes que viuen al riu.

El riu supera la
concentració de

mercuri, al pas per
Benissanet i Ascó

Aquesta setmana, s’ha fet la
signatura definitiva del con-
tracte entre l'Ajuntament de
Móra d'Ebre i la unió tempo-
ral d'empreses (UTE) Enel
Sole i Endesa per tirar enda-
vant el projecte d’eficiència
energètica a Móra d'Ebre,
pioner i que ha de permetre
un notable estalvi. Hi han
estat presents David Pinto
Sánchez, gerent de la UTE
Enel Sole i Endesa; dos repre-
sentants més de l’empresa, i
l’alcalde de Móra d'Ebre,
Joan Piñol. D’aquí a Nadal es
farà la planificació de l’execu-
ció de l’obra, que durà a
terme una empresa local des-
prés de festes.

Projecte eficiència
energètica a 
Móra d’Ebre 

Resultats de les votacions dels 
Pressupostos Participatius d’Ascó

S’han efectuat durant cinc dies

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha presentat ‘Aula Activa’

ACTUALITAT
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La Regidoria de Comerç
de Deltebre i la Federació
de Comerç i Turisme orga-
nitzen una nova edició del
Mercadet de Nadal sota el
lema "Comprant aquí, crei-
xem tots".
Aquest diumenge, 8 de
desembre, a partir de les
10 del matí els comerços
exposaran tota clase de
productes relacionats amb
el Nadal al carrer Major-
plaça Mossén Gabriel
Zapater. 
A més hi haurà l'actuació
de Batucava a les 12h i la
música a càrrec del con-
junt jove instrumental de
l'Espiga d'Or a les 18h de
la tarda. 
La inauguració a càrrec de
Joan Alginet, regidor de
Comerç i Estela Alcalà,
presidenta de Fecotur a
les 11h del matí.

El Nadal treurà fum
D’altra banda, les Àrees de

Cultura i Comerç de
Deltebre han presentat
aquesta setmana el pro-
grama d'activitats progra-
mades per aquest Nadal.
Durant tot el mes de
desembre, més de 20 acti-
vitats animaran els equipa-
ments, carrers i places de
Deltebre amb propostes
variades, destinades a tots
els públics i gratuïtes, que
compten amb la col.labo-
ració d'entitats i associa-
cions del municipi.
El regidor de Cultura i
Comerç de Deltebre, Joan
Alginet, ha destacat que
es tracta "de portar il.lusió

als ciutadans i visitants,
però especialment als més
petits de cada casa, és un
programa farcit d'activitats
perquè el Nadal tregui fum
a Deltebre" mentre agraïa
la col.laboració de moltes
entitats i associacions par-
ticipants i feia una crida a
la participació.
Des d'aquest cap de set-
mana amb el Mercadet de

Nadal i fins al diumenge 5
de gener amb la
Cavalcada de SSMM Reis
Mags d'Orient es succeï-
ran tota mena d'activitats,
adreçades a petits i grans
com: els cursos "Lo plaer
de ballar la jota" i "La músi-
ca de la jota", passant pel
lliurament dels Premis lite-
raris "Terra de Fang", la
visita del Patge Melgabal a

les escoles i posterior-
ment a les parròquies, les
desfilades del Pare Nöel,
els espectacles "Tot això
era Nadal" de Riu en So i
"Lo Misteri de Nadal" dels
Quicos, els Parc Nadalenc
i des de l'Àrea d'Esports i
Esports Riu i Gestió la Gala
de l'Esport i la cursa i
caminada dels "Sants
Innocents".

Aquest diumenge a Deltebre,
Mercadet de Nadal

‘Comprant aquí, creixem tots’

REDACCIÓ

La 53a edició de Fira
Amposta va obrir les seues
portes ahir dimecres dia 4
de desembre i restarà
oberta fins al diumenge dia
8. La inauguració va anar a
càrrec de l'alcalde de
Barcelona, Xavier Trias. En
aquests cinc dies de Fira,
la ciutat es converteix en
un aparador dels sectors
econòmics més actius del
territori i esdevé punt de
trobada amb els clients
potencials.
La Fira, que ha superat ja
el mig segle d'història, s'ha
convertit en una mostra
multisectorial tot i que con-
serva una part important
de la seva essència donat
que manté la mostra rama-
dera i de maquinària agrí-
cola amb la que va néixer.
En aquest sentit, els
30.000 metres quadrats
d'exposició acolliran en

aquesta edició al voltant de
150 expositors, que es
repartiran entre el recinte
interior i exterior, de mane-
ra que se'n troben 80 en
els 5.000 metres interiors i
70 expositors més als
25.000 metres exteriors.
L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, ha assenyalat que
en aquesta edició hi haurà
menys presència institucio-
nal que en les anteriors,
cosa que ha permès donar
cabuda a més empreses
que volen mostrar els seus
productes i serveis a la
Fira. Per aquesta edició,
amb l'objectiu de seguir
posant a l'abast tant de les
empreses com dels visi-
tants l'oportunitat de parti-
cipar a Fira Amposta, s'han
abaixat els preus dels
estands per a expositors
un 8% i també s'han arro-
donit a la baixa els preus

de les entrades, de manera
que es pot accedir a tot el
recinte i a les activitats que
s'hi duen a terme per un
preu de 2 euros. Les previ-
sions per a aquesta edició,
un cop acomplert l'objectiu
de mantenir el nombre
d'expositors, passen per
mantenir també el volum
de negoci generat per la
Fira, que l'any 2012 va arri-
bar als 4'5 milions d'euros
i mantenir també o superar
les xifres d'afluència dels
50.000 visitants registrats
en les edicions anteriors.
A banda de l'exposició, Fira
Amposta suposa per a la
ciutat la celebració de les
seves festes d'hivern donat
que en aquests dies s'ofe-
reix un programa complet
d'activitats lúdiques, cultu-
rals i divulgatives amb con-
ferències, demostracions i
homenatges en els que cal

destacar especialment l'ho-
menatge a l'escriptor Joan
Salvadó “Galdiri” que se

celebrarà el dissabte dia 7
al matí. tradició de les
Terres de l'Ebre.

La 53ena. edició de Fira Amposta compleix les previsions
d’expositors, esperant mantenir l’afluència de públic

La Plataforma
Ciutadana en Defensa
de les Terres del Sénia
ha demanat al Banc
Europeu d'Inversions
(BEI) que suspengui el
finançament europeu
del projecte Castor i
obri una investigació
sobre possibles infrac-
cions de la normativa
europea. El moviment
social que s'oposa al
magatzem de gas sub-
marí davant la costa
del delta de l'Ebre
esgrimeix la "insegure-
tat" manifesta de les
instal·lacions, després
dels més de 500
terratrèmols ocasio-
nats durant el procés
d'injecció de gas.

La Plataforma
del Sénia

demana al Banc
Europeu que

deixi de finançar
el Castor

ACTUALITAT La inauguració anirà a

càrrec de Joan Alginet,

regidor de comerç, i

Estela Alcalà, presidenta

de Fecotur.

Serà a les 11 del matí.

Va obrir portes ahir dimecres, fins diumenge

L'Ajuntament de Flix par-
ticipa en la campanya
"El Món ho ha de saber",
destinada a donar a
conèixer durant aquest
mes de desembre a
14.000 personalitats
d'institucions d'arreu del
Món, el passat el i el
present de Catalunya i
la voluntat de futur de la
major part de la seua
ciutadania.
Se'ls remetrà el llibre
Catalonia Colling, una
publicació que inclou el
DVD de la Via Catalana
(fruit de l'acord entre la
revista Sàpines i l'ANC),
i que anirà acompanyat
d'una carta en què, a
banda d'informar el des-
tinatari sobre qui és la
persona i la institució
que li envia el llibre, li
explicarà el motiu de la
campanya.
La Carpa
D’altra banda, des del
21 de desembre fins a
l'1 de març (dissabte de
Carnaval) s'instal·larà la
carpa a la pista de
darrere del pavelló
municipal d'esports, i
podrà acollir la celebra-
ció d'actes a partir del
pirmer dia indicat. 

‘El Món ho ha 

de saber’
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Els representants de tres
emissores municipals de les
Terres de l'Ebre, Ràdio Flix,
Amposta Ràdio i La Cala
RTV, junt amb una desena
d'emissores adherides a la
Federació de Mitjans de
Comunicació Locals de
Catalunya (FMCLCat) va
tenir l'oportunitat de donar
a conèixer la realitat de la
comunicació local del nos-
tre país a les diferents insti-
tucions europees. El direc-
tor de l'Oficina de la
Comissió Europea a
Catalunya, Ferran
Tarradellas, fou l'encarregat
de rebre la delegació de la
FMCLCat, encapçalada pel
seu president. Durant tres
dies i amb un intens progra-
ma d'activitats, els directors
de les diferents emissores,
Manel Ramon d'Amposta
Ràdio i en qualitat de

President de la FMCLCat,
Francesc Callau, director de
La Cala Ràdio i Secretari de
la FMCLCat i Vera Talarn,
directora de Ràdio Flix van
tenir trobades amb repre-
sentants del Consell
Europeu, el Parlament i la
Comissió Europea, que -en
tots els casos- van quedar
impressionats de la riquesa
del teixit comunicatiu de
proximitat de casa nostra.

Tant és així, que les emisso-
res adherides a la FMCLCat
podran viatjar a Brussel·les i
fer ús de les instalolacions
audiovisuals per enregistrar
espais destinats a difondre
l'actualitat europea amb el
suport econòmic i logístic
de les diferents institucions.
D'altra banda, la FMCLCat
té prevista una reunió amb
l'Oficina de la Comissió
Europea a Barcelona per tal

de buscar noves vies de
cooperació. En aquest sen-
tit, ja es preveu la producció
d'una sèrie de microespais
de caire divulgatiu sobre els
beneficis de ser europeus.
Durant el viatge, també es
van mantenir reunions amb
la Delegació del Govern de
la Generalitat a Brussel.les,
diversos eurodiputats cata-
lans i corresponsals dels
mitjans catalans.

El cap de setmana del 13 al 15 de desembre

Dispositius tecnològics en l’Educació

La propera setmana tindran
lloc a Alcanar dos interes-
sants xerrades.  El dia 10 de
desembre, Pepa Aymamí,
directora de la Fundació
Institut Català de la cuina i de
la cultura gastronòmica, par-
larà sobre la candidatura de la
cuina catalana com a
Patrimoni de la Humanitat,

UNESCO 2014.
D'altra banda, el dia 13,
Josep Pàmies, reconegut
emprenedor en el món de l'a-
gricultura, farà una xerrada
sobre les propietats medici-
nals i terapèutiques d'algunes
plantes.
Esperem poder comptar amb
la vostra presència.

Xerrades a Alcanar

L'Arxiu Històric Comarcal de
les Terres de l'Ebre, ubicat a
l'edifici dels Reials Col·legis
de Tortosa, està al límit de
la seva capacitat. 
Des de fa un temps ha dei-
xat d'acceptar documenta-
ció d'institucions i adminis-
tracions públiques, com
l'Ajuntament de Tortosa o
les delegacions del Govern,
i només pot encabir ingres-
sos de poc volum de parti-

culars o entitats privades. 
El director de l'Arxiu, Albert
Curto, assegura que la situa-
ció és "crítica" perquè tenen
un 98% de les prestatgeries
ocupades, i que l'actual con-
text econòmic no afavoreix
que es pugui donar una solu-
ció definitiva a curt termini.
La Generalitat estudia, ara,
la viabilitat de fer una
ampliació en un solar buit
del mateix edifici.

L’Arxiu Històric Comarcal, al limit

Les activitats estan organit-
zades per l'Ajuntament, la
coordinació territorial de
Joventut de la Generalitat,
el Campus Terres de l'Ebre
de la URV i l'Escola
Municipal de Teatre.
Els actes comencen diven-
dres 13 amb les jornades
del voluntariat, que es
faran al Pavelló Firal i que
comptaran amb la partici-
pació de més de 200 alum-
nes de 4t de secundària de
la ciutat. Aquí es farà un
assaig general de la flaix-

mob que hi haurà l'endemà
dissabte, a la plaça
Barcelona, amb música de
Pepet i Marieta i una parti-
cipació que els organitza-
dors voldrien xifrar en més
de 500 persones. Marga
Julià, directora de l'Escola
Municipal de Teatre, ha
explicat que la coreografia
és senzilla amb l'objectiu
que pugui ballar-la tothom.
Dissabte 14, entre les 10 i
les 20 hores, i a la plaça de
l'Ajuntament, es farà una

nova edició de la Fira de la
Solidaritat, amb més de 40
parades d'entitats que
mostraran la seva activitat.
Al llarg del dia hi haurà
nombroses activitats, amb
música, jota, dansa i
corals. A les 12h, l'Escola
Municipal de Música farà
un concert, al Teatre
Auditori Felip Pedrell, a
benefici de la Marató.
L'endemà diumenge, a les
11h es farà la Caminada
solidària també en favor de

la Marató de TV3, amb sor-
tida des del Pavelló Firal i
arribada al pont del tren.
Tots els participants
podran adquirir un moca-
dor solidari per 2 euros.

Tortosa prepara la Fira de la Solidaritat i
de les Jornades del Voluntariat Juvenil

La solidaritat tornarà a
ocupar un lloc destacat
en l'agenda del cap de
setmana del 13 al 15 de
desembre, amb motiu
de la VIII Fira de la
Solidaritat i de les VI
Jornades de Voluntariat
Juvenil, que coincidei-
xen a més amb la cele-
bració de La Marató de
TV3, a qui aniran a parar
els diners recollits en el
flaixmob i la caminada
solidària que es faran.

Representants de la comunicació de
proximitat de l'Ebre a Brussel·les

Els directors de Ràdio Flix, Amposta Ràdio i La Cala RT, entre d’altres, van ser-hi

ACTUALITAT

El Campus de les Terres de
l’Ebre de la Universitat Rovira i
Virgili ha habilitat el que anome-
na Laboratori d’Educació i
Tecnologia (ETLAB) per investi-
gar les aplicacions didàctiques i
metodològiques que poden sor-
gir dels nous dispositius tec-
nològics. El Laboratori, ubicat a
l’aula 119 del campus, a la

pràctica és un espai on profes-
sorat, alumnat i exalumnat dels
dos graus d’Educació, i profes-
sorat en actiu dels centres edu-
catius de la demarcació, dis-
senyen projectes d’innovació
amb diferents eines informàti-
ques, audiovisuals i dispositius
mòbils, per conèixer el seu fun-
cionament. 

Fira del Tocino de Caseres
El dissabte 7 de desembre
de 2013 es celebra la ja tra-
dicional Fira del Tocino a
Caseres. A les 10 h, la inau-
guració de la VI Fira

Comarcal del Tocino i
Productes Típics, anirà a
càrrec del  President del
Consell Comarcal de la Terra
Alta, Carles Luz i Muñoz.

Els Bombers de la
Generalitat van extingir  l’in-
cendi de vegetació que va
cremar dilluns en una zona
de vegetació forestal i con-
reus al terme municipal de
Benifallet. 
Segons les valoracions del
Cos d’Agents Rurals, el foc
va afectar una superfície de

2,5 hectàrees a la partida
de la Fondaixeca. 
En les tasques d’extinció
van participar una quinzena
de dotacions terrestres
dels Bombers de la
Generalitat amb el suport
de dos avions de vigilància i
atac, un helicòpter bombar-
der i un de comandament. 

La Ràpita competirà amb Vitoria-Gasteiz, Osca i València pel títol de Capital
Espanyola de la Gastronomia 2014, guardó que enguany celebra la seva
3a edició i que convoca la Federació Espanyola d'Hostaleria i la Federació
Espanyola de Periodistes i Escriptors de Turisme (FEPET). El termini de pre-
sentació de projectes va finalitzar a el dia 20 i la proclamació de la ciutat
seleccionada serà a Madrid el proper 17 de desembre.

Actualitat

Prop de mil aturats més a les
Terres de l'Ebre i el Camp de
Tarragona respecte al mes
passat. 
L’atur ha crescut al llarg de
l'últimes setmanes a les
Terres de l'Ebre i les comar-

ques de Tarragona un
1,36%, o siga en 977 perso-
nes en conjunt. 
Això situa a la demarcació en
72.695 aturats, la segona
de Catalunya després de
Barcelona. 

Mil aturats més a l’Ebre i al Camp

Incendi a Benifallet

Dissabte 14, entre
(10-20h), a la plaça
de l’Ajuntament, es
farà la Fira de la

Solidaritat
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CRAC de la setmana: Núria Gas, patinadora mundialista de l’Aldea
MICHEL VIÑAS

“COMPETIR EN UN CAMPIONAT DEL MÓN ÉS LA RECOMPENSA A L’ESFORÇ DE MOLTS ANYS”

L’Ajuntament de l’Aldea va
fer-li una recepció oficial a
la patinadora Núria Gas
després de la seua partici-
pació al mundial en el que
va acabar en la cinquena
plaça. Ella i el seu entrena-
dor van rebre el reconeixe-
ment 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).
Núria, patinadora de l’Aldea
de 18 anys, és Crac de la
setmana.
Més Ebre: Què representa
competir en un mundial?
Núria Gas: Arribar a un
campionat mundial ha estat
una fita que mai havia
pogut arribar a imaginar.
Han estat molts els anys
esforçant-me i treballant
per a que tot donés el seu
fruit, i de cop i volta aquest
any he arribat al campionat
del món. Quan arribes a
aquest extrem només
queda gaudir del moment i
del patinatge. Competir a
un campionat del món
representa la recompensa
de tot l'esforç fet any rere
any.
ME: Un somni?
NG: Més que un somni.
Realment veia un campio-
nat mundial com una meta
impossible per a mi. A prin-
cipi de temporada sol
desitjava fer pòdium al
campionat d'Espanya i par-
ticipar al campionat euro-
peu..
ME: Molta responsabilitat?
Estàs satisfeta de com va
anar? Quina és la teua valo-
ració de la participació?
NG: Penso que és moltíssi-
ma responsabilitat ja que la
federació només portava a

un patinador espanyol de
cada categoria (júnior i
sénior), i en júnior era jo. Al
moment que em van fer
saber que jo era qui havia
d'anar al mundial, vaig pen-
sar que la responsabilitat
era immensa. Però sabent
que havia treballat tants
d'anys podia fer-ho. 
Estic molt contenta dels
resultats. Quan vam veure
a les contrincants, Manel
(l'entrenador) i jo vam pro-
posar-nos quedar entre els
10 primers; i assolir una
quarta posició al disc curt,
i la cinquena en total va ser
satisfactori. Penso que
més del que vaig aconse-
guir no podia perquè m'en-
frontava a patinadores que
ja portaven diversos anys
competint a mundials i a
més a més algunes amb
més qualitats que jo.
ME: Per arribar fins aquí, un
camí llarg, un sacrifici?
NG: Sí, com tot esport, el
patinatge suposa molt d'es-
forç i sacrifici. Sempre amb
l'ajuda del meu entrenador,
Manel Villarroya, el club que
sempre m'ha fet costat, i
els meus pares.
ME: També un honor poder
ser de les seleccionades.
S’ha de valorar el mèrit i la
feina que has fet?
NG: Penso que la feina feta
és molta. Moltíssim esforç i
sacrifici que s'han acabat
reflectint en aquesta tempo-
rada.
ME: Què recordes des ini-
cis? Com va començar Núria
a patinar? Qui et va impulsar?
NG: Els pares van ser els
què em van apuntar a pati-
nar per a fer noves amistats
i practicar algun esport.
Des del primer moment que

em vaig posar els patins ja
vaig saber que el patinatge
seria el meu esport per
molts d'anys.
ME: Moments de defalli-
ment? Qui et va ajudar més a
seguir? A casa ha hagut afi-
ció pel patinatge?
NG: Tot esportista pateix
moment amargs durant la
seva trajectòria. En el meu
cas, han estat molts. El pit-
jor de tot és veure que t'es-

forces i no obtens el resul-
tat que tu vols, però dono
les gràcies als meus pares
que han estat principalment
els que han aguantat els
plors en els moments tris-
tos, als amics per recolzar-
me, i al meu entrenador per
confiar amb mi, tirar enda-
vant i fer de mi una bona
patinadora i sobretot perso-
na.
A casa mai havia hagut

ningú que patinés, però des
que vaig començar tots em
van recolzar i realment
s'han enganxat al patinatge
gràcies a mi.
ME: Més reptes.
NG: Ara a treballar per a la
temporada 2014. L'objectiu
és anar un altre cop al cam-
pionat del món, que l'any
que ve és fa a Reus.
ME: El tècnic, Manel, com
un pare per a tu, esportiva-
ment parlant...
NG: Manel ha estat el meu
entrenador des que vaig
començar a patinar. Ha
estat qui m'ha transmès els
valors del patinatge, qui
m'ha format com a patina-
dora i ha ajudat a fer-ho
com a persona. Si sóc una
gran patinadora, li dono les
gràcies a ell de tot cor, per-
què ha estat el que m'ha
seguit, m'ha ajudat, i ha
confiat amb mi en tot
moment. Considero que és
un grandíssim entrenador i
millor persona. Lluitador,
amb ganes de provar, inno-
var i seguir treballant. Si he
arribat aquí, li dono les grà-
cies perquè ha estat una
part essencial en aquest
èxit.
ME: Has de deixar moltes
coses de banda per arribar a
l’èlit? Els sacrificis són
grans?
NG: Sí, com en tot. Quan
vols fer una cosa bé, de
vegades has de deixar de
banda altres coses. En oca-
sions he deixat d'estar amb
els amics o la família pel
patinatge. Tot i això mai he
deixat d'estudiar. Però
també he de dir que, fins
ara, tot i sent esportista a
aquests nivells, he pogut
compaginar-ho tot. He tin-

gut moments per estar amb
els amics, per sortir, per
estar amb la família, per
estudiar,... sempre aprofi-
tant totes les hores del dia.
ME: Com es un dia de Núria? 
NG: Ara mateix estic en una
època de canvis ja que
estic estudiant a Barcelona,
el meu primer any i ho com-
pagino tot el millor que puc.
Preparant-me per al cam-
pionat m'aixecava, anava a
la universitat, tornava a
casa estudiava i després
cada tarda era diferent. Els
dilluns després d'estudiar
anava a donar una volta, els
dimarts feia preparació físi-
ca, els dimecres entrenava
al CAR de Sant Cugat, els
dijous entrenava al matí i
estudiava a la tarda, i els
divendres baixava al club a
entrenar. Dissabtes i diu-
menges també entrenava a
l'Aldea. Ara després del
campionat estic descan-
sant, ja que no he descan-
sat durant tota la tempora-
da, i aprofito per estudiar
que tinc exàmens finals.
Però quan acabi exàmens
torno a entrenar. Començo
a Nadals i fins d'aquí un any
espero no tornar a parar.
ME: Representes a l’Aldea i
a l’Ebre arreu del món. Per
això la recepció oficial a
l’Ajuntament. Un orgull.
NG: Sí. Tot un honor poder
representar el meu poble i
les meves arrels tan lluny.

El proper repte és
tornar a un 

campionat del
món. A Reus, l’any

vinent
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Edu va rebre aquesta set-
mana la distinció com a
Millor Defensa de la Liga
Adelante de la temporada
2012/13, superant en les
votacions al seu company
Lombán i a Mateo
Musacchio (Vila-real). Va
ser a la Gala de Premis de
la Lliga de Futbol
Professional celebrada a
Madrid.  “Es un reconeixe-
ment individual, però
també de tot l’equip. Vam
fer una gran campanya”. 
Albacar acabava dient que
“crec que l’equip, enguany, a
Primera, està en una bona
situació perquè ha mantingut
la línia de l’any passat”
Edu, després d’iniciar-se al
Sant Jaume, jugar al Nàstic,
Dertusa, Tortosa i la Sénia,

va fitxar amb l’Espanyol BT i
després de lluitar i competir
a la Segona B en diversos
clubs, s’ha consolidat a l’Elx,
amb qui ha assolit el seu
somni: jugar a Primera. La
llegenda Albacar segueix
ampliant-se. 
La temporada passada va
suposar l’explosió definitiva
del lateral santjaumero. El
capità de l’Elx no solament
va ser el referent carismtàic

de l’equip que va assolir l’as-
cens, sino que va tenir una
contribució especial dins del
camp. Va disputar 38 partits
i va marcar 8 gols, la majoria
fruit de la seua qualitat  en
transformar faltes i penals.
Un temporada coronada
amb l’ascens i ara amb el
premi del millor defensa de
la Liga Adelante. El somni i
l’orgull de Sant Jaume
segueix vigent. 

Més èxits per al crac de Sant Jaume

El jugador de Sant
Jaume va fer una
excel.lent temporada
amb l’Elx, en la lliga
passada, quan el seu
equip fou campió i va
pujar a Primera.

ACTUALITAT

Edu Albacar és considerat el millor defensa de la Liga Adelante, de la temporada 2012/13

M.V.

Edu Albacar, a la Gala de Premis de la Lliga de Futbol Professional celebrada a Madrid.

Va superar en les
votacions a jugadors
com el seu company

Lombán o Musacchio,
del Vila-real. La gran
temporada que va fer

mereixia aquest
guardó.

Votacions

Un altre penal ‘inventat’ priva a la Rapitenca del triomf

Penal? On?
TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va haver de ce-
dir un altre empat arran d’un pe-
nal de festa major que el col.le-
giat va xiular a l’equip de casa,
en aquest cas el Castelldefels,
diumenge (1-1). Els rapitencs es-
tan molestos amb aquesta situa-
ció, que ja es repeteix en els dos
darrers desplaçaments. El penal,
al minut 84 fou de riure i fins els
aficionats locals es preguntaven
que havia passat. Es cert que hi
ha un intent de subjecció del
braç del jugador rapitenc però
que en cap moment és suficient
per a considerar que va haver-hi
falta. La Rapitenca, fins llavors,
havia dominat al primer temps
quan Pol va fer el 0-1 i, més tard,
Raül Teixidó, després d’una as-
sistència d’Alexis, hagués pogut
decidir. A la represa, els rapi-
tencs no van tenir profunditat
però van defensar bé el 0-1. Fins
que va arribar el penal. Mal cos
però també satisfacció perquè
l’eqiup segueix millorant i porta

una bona línia de resultats. El
proper partit, després del des-
cans, serà dissabte dia 14 a les
17 hores contra el líder Europa.
Podria tornar Pino i ho farà Orte-
ga. Munta i Yèlamos, sancionats,
seran baixa.

L’Ascó, per la seua banda, es
va veure sorprès pel Rubí (1-2).
Els asconencs van avançar-se
amb el gol de Virgili però a repre-
sa es van acomodar i van pagar-
ho car. Primer amb el gol de
l’empat dels visitants i posterior-
ment, arran d’una indecisió greu
del porter Chiné, amb l’1-2. La
derrota no es va poder evitar.
L’Ascó, tot i perdre, continua se-
gon a la taula. 

L’èxit d’Edu Albacar és el resul-
tat de la seua qualitat esportiva i
humana i de la seua perseveràn-
cia. Ja ho he dit en altres oca-
sions. Però veure aquesta setma-
na, a la Gala de Premis de la Lliga
Professional, com rebia el guardó
de Millor defensa de la Liga Ade-
lante 2012/13 és una gran satis-
facció. Un orgull. Com ho és per
tota la seua familia, amics i per
tot el poble de Sant Jaume. Di-
lluns la nit, quan oferiren imatges
de la Gala, es va poder observar
a Edu amb Sergio Ramos, en els
parlaments. Això és molt impor-
tant. Les Terres de l’Ebre, Sant
Jaume, a l’èlit!. Es un fet que pot-
ser els més joves no poden arri-
bar a valorar perquè darrerament
acostuma a ser més habitual veu-

re esportis-
tes ebrencs
a la primera
línia. Però
per als que
ja superem
els 40, sabem el que estem dient
perquè quan èrem joves, no te-
niem representació ebrenca a tan
alt nivell. Enhorabona Edu! i Grà-
cies perquè ens fas compartir
grans moments.

Per acabar, vull donar suport al
Gran Aleix Robert. El pichichi refe-
rent del nostre futbol i que, des-
prés de dues setmanes en les
que no ha jugat, s’ha confirmat
que té els creuats trencats. Una
abraçada forta, Aleix!. Ets lluita-
dor i segur que tornaràs fer gols.
No tinc cap dubte. 

Edu i Sant Jaume toquen el cel

L’opinió de Michel

Aldeana-Camarles, el gran derbi per demà (16.30 h)

Jornada de recuperació
HI HA DESCANS PERÒ HI HAURÀ

Cap de setmana de recupera-
ció de partits:
A M P O L L A - R O Q U E T E N C
05/12/2013 20:00 
MORA LA NOVA- LA SENIA
06/12/2013 12:00
ALDEANA- CAMARLES
06/12/2013 16:30
VILALBA- HORTA SANT JOAN
0681272013 15 H
SANT JAUME- ULLDECONA
06/12/2013 12:00
R BITEM- CORBERA D'EBRE

06/12/2013 12:00
PINELL- DELTEBRE
08/12/2013 15:30
CAMPREDÓ- SANT JAUME
05/12/2013 21:00
ROQUETENC- BOT
07/12/2013 16:30
XERTA- TIVENYS
08/12/2013 15:30
GODALL- XERTA
06/12/2013 15:30
ELS MUNTELLS- BENISSANET
08/12/2013 15:00

Amposta i Jesús i Maria, van vèncer 

Gran jornada!
DEMÀ, AMPOSTA-TORTOSA (17 H)

Els dos ebrencs de la Prime-
ra catalana van guanyar en una
jornada rodona. L’Amposta,
fent un punt i seguit en la línia
de les darreres setmanes, es
va imposar contra el Balaguer
per 2-0. Gran partit com també
gran gol de Gustavo, al fil del
descans. A la represa Becerra,
que està que se’n surt (impres-
sionant), va originar una jugada
que va acabar amb el 2-0, amb
la rematada de Dani Bel. L’Am-
posta progressa, tres jornades
sense rebre cap gol. 

Demà divendres (17 h) par-
tits amistós contra el Tortosa
en benefici del Banc d’Aliments
de Creu Roja, a l’estadi ampos-

tí. 
Així mateix, el Jesús i Maria

va ser gran a Alpicat. Havia de
guanyar sí o si i, com en les bo-
nes ocasions, no va fallar. Fe-
rreres aviat obria el partit i, tot
i el gol posterior del conjunt lo-
cal,  el rapitenc José Mari i Se-
bas, abans del descans, feien
l’1-3. 

Molta serietat i consciència
de que era una final, de que la
temporada estava en joc. I es
va guanyar. Demà viatge a An-
dorra on es farà nit per jugar
dissabte. 
Una altra final. Cas de guanyar,
tot seria molt diferent, en no-

més una setmana. 

L’Ascó es va veure
sorprès pel Rubí (1-2).
Però continua segon a

la taula.

Sorprès
El pichichi de l’Amposta,
Aleix, amb els lligaments

creuats trencats, diu
adéu a la temporada.

Lesió

El Jesús i Maria, en
jornada de descans,

jugarà dissabte a
Andorra.

Recuperació
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La Cava va guanyar el Pere-
lló (1-0) i ja s’aproxima a la zo-
na capdavantera de la taula.
Molt aviat, amb gol de Callari-
sa, després d’una bona jugada
col.lectiva, va fer l’1-0. Els lo-
cals, llavors, amb el Perelló
afectat pel gol, van tenir altres
opcions. Marc va estar extra-
ordinari i va evitar rematades
de forma inverosimil. A la re-
presa, la dinàmica va canviar.
El partit es va anar obrint amb

els minuts. Marc, porter visi-
tant, va tornar a estar esplèn-
dit evitant el gol. Amb els mi-
nuts, el Perelló, que tornava a
estar minvat al centre del
camp amb les baixes de Nar-
cís i d’Alex, va guanyar metres
i va gaudir de les seues op-
cions, com dues clares de Ro-
ger. 
La Cava no havia sentenciat i
el duel va ajustar-se. El derbi
va acabar estant per al 2-0

però també per a l’1-1. Al final,
1-0 i els locals que s’enlairen,
tot i les baixes (Franklin, Rui-
bal, Chicho, Fresquet, Aleix i
Pardo). 

D’altra banda, informar que
el Reddis va impugnar el partit
contra la Cava per considerar
que els juvenils alineats aquell
dia no estaven inscrits al llistat
de l’inici de temporada. 

La Cava ja s’ha assessorat
per aclarir que va actuar bé. 

La Cava ja s’acosta al seu lloc
SEGONA VICTÒRIA SEGUIDA, DIUMENGE CONTRA EL PERELLÓ

L’Alcanar venia de guanyar
el Valls (3-4). I podia assolir
dues victòries seguides i en-
ganxar-se al grup de dalt.
Però va fallar. Al primer
temps, el Roda va anar per fei-
na i va avançar-se amb el 0-1.
Romero, de penal, va empatar
(42’). Però acte seguit, a la vo-
ra del descans, en un moment
clau en què als locals els va
mancar més atenció, els ro-
dencs van fer l’1-2.

A la represa, l’Alcanar va ju-
gar més mentalitzat. Més po-
sat que a la primera meitat
quan semblava estar absent.
Va anar a pel partit. I aquest
va ser un atac i gol. Les oca-
sions es van repetir i el porter
visitant fou l’heroi. Es va pro-
var de totes les maneres,
però la pòlvora estava mulla-
da. I ja al final, amb l’eqiup to-
talment abocat, amb defensa
de tres, el Roda va aprofitar

per fer l’1-3 Edu Aguilar mar-
caria el 2-3 però no hi hauria
temps per a més. Els cana-
reus van deixar escapar una
ocasió imillorable.    

L’Alcanar no pot fer el salt de qualitat
VA PERDRE A CASA AMB EL RODA DE BERÀ

L’Ampolla va generar la remuntada èpica, contra el Morell (3-2).
Els visitants, efectius, es van avançar amb dos gols de Jusi. Però
l’Ampolla estava ben posada. Segons Cotaina, “estàvem perdent
però els jugadors estaven molt implicats i era d’aquells dies en els
que veus que si marques pots remuntar”. Manel i Obi van empa-
tar (57 i 75) i el Morell es va fer enrera. L’Ampolla, en canvi, va
crèixer i va insistir fins que Regolf feia el 3-2. Si en altres jornades
l’actitud no ha estat bona, en aquesta ocasió si que va ser-ho. Avui
partit contra el Roquetenc, el darrer sobre la gespa actual. El 2
de gener està previst l’inici de les obres. Llavors s’anirà a l’Aldea.

L’Ampolla juga avui dijous el darrer
partit sobre la gespa natural

REMUNTADA ÈPICA CONTRA EL MORELL (3-2)

El Roquetenc va empatar en la seua visita al camp del Cala-
fell (1-1). Era una final per seguir tenint opcions de permanèn-
cia. I cal dir que l’equip va jugar mentalitzat i que va fer una bo-
na sensació, principalment amb el domini del joc. Però li va
mancar més claredat en els darrers metres. I el partit va estar
a punt de complicar-se del tot amb el gol del Calafell, en una
fase en què la confrontació ja estava més trencada. Era el mi-
nut 82. Afortunadament es va fer justícia i Marc Alegre va em-
patar. Un punt que que no és del tot suficient però que dóna vi-
da. Avui visita a l’Ampolla, partit de recuperació (20 h). 

El Roquetenc mereixia més a Calafell,
però va acabar empatant a poc del final

AVUI DIJOUS, VISITA A L’AMPOLLA

El Catalònia, després de cinc jornades, va tornar a guanyar
(2-1). I va fer-ho contra un rival al que deixa més distanciat. El
triomf, a més, va ser importatnt per a recuperar confiança a ca-
sa on s’havien perdut els dos anteriors partits jugats. El primer
temps va ser del Cata que es va posar amb el 2-0, amb el gol
de Jorge Asin i un altre arran d’un córner (pròpia porteria). El
problema fou no sentenciar. I a la represa, tot va canviar. La
desconfiança dels darrers resultats va aparèixer i tot es va
complicar amb el penal i l’expulsió de Fran. La Selva va fallar
però després va fer el gol. I per això es va sofrir fins el final. 

El Catalònia pateix contra la Selva però
suma tres punts d’or

L’EXPULSIÓ DE FRAN VA COMPLICAR-H0

CANAL TERRES DE L’EBRE

El Reddis va guanyar dissabte
passat en la seua visita al camp
de Bítem (0-1). Era un partit
clau per als seus interessos, te-
nint en compte que en la jorna-
da anterior havia perdut contra
la Cava i que el R. Bítem era el
segon classificat i, per aquest
motiu, podia reduir distàncies i,
a la vegada, podia obrir el cam-
pionat. 

Per tot plegat, el Reddis va
afrontar el partit amb molta se-
rietat demostrant que és un
equip organitzat i treballat tàcti-
cament. El partit va ser igualat

i era d’aquells que es podia de-
cidir en una acció d’estratègia.
I així va ser. Arran d’una falta,
sobre la mitja hora de joc, la pi-
lota s’enverina, la defensa local
està feble i el jugador de
Marçà, Andreu Guiu, va penti-
nar-la confonent a Povill. Era el
0-1. Els locals van acusar el gol
rebut. Van passar per una fase
complicada. El Reddis, en una
acció similar, va fer el 0-2 però
l’assistent va invalidar l’acció. 

Ja a la represa, el R. Bítem
va empènyer més amunt. Amb
més orgull. No era fàcil perquè

la teranyina defensiva del líder
no deixava maniobrar per dins
als locals i van haver-hi dificul-
tats per a poder arribar amb
claredat. Els de Bítem es van
buidar i van assetjar amb inten-
cions al líder. Però aquest fou
inflexible i va tenir poques es-
cletxes, tot i que també cal dir
que no va gaudir de més op-

cions excepte una altra acció a
pilota aturada que Povill va evi-
tar. Els ebrencs, per la seua
part, van gaudir de dues possi-
bilitats, una amb un llançament
de Crespo que va llepar el pal i
l’altra amb un tret de Robert
molt ajustat, ja en els darrers
minuts, que va poder ser l’em-
pat. Al final, 0-1 i el Reddis que
manté els vuit punts. Va supe-
rar el matx-ball que afrontava
en aquesta jornada. El R. Bí-
tem, sense ser una excusa, te-
nia les baixes d’Aaron, Ubalde i
Josep Llaó.  

El líder Reddis supera la prova de Bítem
Va vèncer per 0-1 en un partit que era clau en lluita per les primeres places

SEGONA CATALANA

El Tortosa va vèncer al camp
del Gandesa (1-4) en un derbi
en el que s’enfrontaven dos dels
equips que estan a la part alta
de la taula. Era un partit de rei-
vindicacions i el Tortosa, amb el
resultat final, surt reforçat. Va
ser efectiu i va ser, a la vegada,
sòlid. I es va endur els tres

punts amb solvència. Enrique
Aleixendri, tècnic del Gandesa,
deia que “no vam estar a l’alça-
da. Si defensivament, que ha
estat fins ara el nostre punt fort,
no vam estar encertats i en
atac no vam funcionar, l’explica-
ció del resultat està clara. El
Tortosa ens va superar, sabent

aprofitar les concesions que
vam fer. Res a dir. Va ser un ac-
cident i cal seguir treballant per
refer-nos”. 

Javi Asín, pichichi, va fer el 0-
1. Robert ampliava la distància
abans del descans. Ja a la re-
presa, Gerard, el líder del cen-
tre del camp, i Moha, després
d’una jugada del propi Gerard,

reflectien al marcador la como-
ditat amb la que jugava el con-
junt de Crespo. 

El triomf és un cop d’autoritat
d’un Tortosa que va fent-se gran
i que segueix els paràmetres
que d’ell es poden esperar. O
que s’han d’esperar en una ca-
tegoria com la Segona catala-
na, on sembla ser que està tro-
bant l’equilibri. “Hem de seguir
treballant i millorant en tot el
que ens fa falta. Els resultats
ajuden a aconseguir-ho i així
hem de continuar”. 

El Tortosa impacta amb l’1-4
aconseguit a Gandesa

ARA ES SEGON A LA TAULA, EN SOLITARI

17 punts de 21 i una
golejada en un camp on
no havia guanyat ningú

Progressió

El líder arriba a la
jornada de descans amb 8

punts d’avantatge

Descans

L’equip no va començar bé
el partit, va estar absent al

primer temps

Va acusar-ho
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TERCERA CATALANA

Mister Miquel Cotaina i sis persones més, Eduardo, Paco, Ferran, Encarna, Jordi
i Salvador, a les sis i mitja del matí, tres cops a la setmana, fan el següent: van al
gimnàs i a més corren sis quilòmetres. SuperMichel fa el mateix, però de tarda-
nit. Es trau l’estrès diari corrent i meditant sobre la vida.  Un servidor, un dia de fa
uns quinze anys, no veia el final del túnel. Vivia al limit, de 7 del matí a 11 de la
nit, sense pausa, treballant i amb només mitja hora per a menjar.  Llavors vaig
pendre una decisió savia: apuntar-me a un gimnàs. Durant deu anys vaig jugar
cada dia a l’esquash, fins i tot vaig participar en unes lligues amateurs de Madrid.
Vaig conèixer a grans amics, i a sobre vaig tenir la possibilitat de parlar, de tant
en tant, amb Javier Cámara, el rei de Bulgaria Kardam, la seua esposa, Miriam
Ungria, Joaquin Cortés...crem de la crem...
Així vaig començar a fer esport. Un dia sortint del gimnàs...zas!, principi d’infart. Em va recollir una
ambulància. Aquella tarde tenia un partit de quarts de final. Dins de l’ambulància em vaig començar
a pegar cops a la cara per a reaccionar. Tot plegat, encara que sigui inverosimil, va ser un regal mera-
vellòs. Vaig baixar el ritme de treball i vaig canviar la meua vida. Després em vaig apuntar a fer carre-
res, començant amb 10 quilòmetres, passant a una mitja marató i posteriorment vaig aconseguir aca-
bar una marató completa (42 km) amb 4 hores, 34 minuts i 35 segons. Vaig trigar tres dies en bai-
xar per les escales de forma normal. I per què compto tot això?. Doncs és una sugerència de vida
que vull transmetre des d’aquí. Hi ha molta gent que viu al limit. I jo també hi vivia. I ha d’arribar un
moment que cal parar i veure on estem i per on caminem. Una de les millors decisions que he pres
mai ha estat fer deport. Mente sana in corpore sano. L’esport és salut, és felicitat. Fent esport s’en-
velleix deu anys més tard. O mai es fa. ‘No tinc temps’, poden dir. No és cert. En sobra. Solament
mitja hora al dia, suant al màxim i treient les endorfines. Si pots fer esport, no et queden ganes de
discutir amb ningú i dorms com un Déu. ¿Saben que a l’Estat espanyol se li dediquen tres hores a la
televisió?. Saben que el 20% dels espanyols dormen amb pastilles...? Si es posessin uns pantalons
curts i fessin entre 20 o 30 minuts de carrera continua, dormirien com els angelets. Els jugadors que
deixen l’esport, quan pleguen del futbol, es posen grossos, acaben fent cerveses de més. Per això
és bo seguir jugant amb els veterans o fer esport. Et manté viu. Quants de vostés han tingut un dia
de gossos, arriben a casa es posen el xandall, fan esport i després de la dutxa ho veuen tot diferent.
Jo sempre dic el mateix als meus amics i amigues: “Abans de suicidar-te, jitat amb el veí o la veina.
I després decideixes”. Quan un no veu sortida, es posa el pantaló curt i còrre sense parar. Et canvia
el pensament. Aquest article va dedicat als que fan esport. I també als que tenen peresa per fer-ne.
I els que no saben que fer en un moment complicat de la seua vida: “a posar-se el xandall, amb una
motxila, donar la volta al món en cinc anys i tornar a casa per Nadal”. Si amb aquest article aconse-
gueixo que 25 persones canvien la idea i puguin fer esport, objectiu complert. 

ELS EBRENCS MADRIDISTES. Cada setmana que passa coneixo un ebrenc madridista. Directiu o per-
sona important. Són els grans tapats. “Joaquin, tinc un defecte. Sóc del Madrid”, em diuen. Doncs
clar que sí. No passa res. Si no n’hi haguessin, això seria molt avorrit. Solament faltaria fer un filial
del Madrid a Quarta catalana en aquestes terres, com ja existeix un equip de futbol sala a Tortosa
(Penya Madridista el 7 Blanco). Igual algú s’anima a fundar-lo. El dubte és com anirien els seus par-
tits...
ALGUNS ENTRENADORS SOLAMENT FAN QUE CRIDAR I CRIDAR.  Admiro molt a un entrenador per
ser una gran persona i perquè sap el que fa. El que passa és que no ha tingut sort ni a Valls ni a la
Canonja, en la seua última etapa. Darrerament, Jordi Rojas, en el seu mur de Facebook deia que “Fa
dies que sento pel Futbol Base ... és que aquest mister no crida, no els parla, no els motiva ... Doncs
els dedico aquestes línies ... La vàlua d'un entrenador no es mesura per la quantitat de decibels que
crida!!! Els entrenadors hem de treballar durant la setmana ... Setmana difícil = a partit fácil!!!...“.
Molts aficionats creuen que un entrenador és molt dolent si no els hi diu res als seus jugadors. Cas
de Del Bosque, per exemple. A mi m’agraden els entrenadors entusiastes, educadors i que fan pinya
al vestidor.  
QUÈ ÉS DE LA VIDA DE GERARD AMARÉ? Doncs triomfant pels Madrils com Jordi Fabregat al
Conquense (aquesta setmana va guanyar al Madrid C). Va jugant sent el màxim golejador a la pretem-
porada. Està content i integrat a l’Alcalà B. Aprenent coses noves, estils de joc diferents. Té com-
panys que procedeixen del Rayo, de l’At. de madrid, de l’Elx...gent bona i gairebé professional. Es un
equip molt jove. El més gran té 23 anys. I el seu equip és líder sense perdre cap partit.
VISCA EL SANT JAUME. Van començar de zero a Quarta catalana, després d’un any sense futbol. Van
ser campions. Tenen un equip consolidat a Tercera catalana. Com no tenien jugadors per a fer juve-
nil i els que van sortir no podien jugar al primer equip en tenir les fitxes al complet, han fet un filial que
quedarà cuer a la Quarta catalana però que cal valorar-lo, estant per sobre de l’Amposta, Rapitenca
o Tortosa que no tenen ni un segon equip que ha de servir de pont. A més, han fet un equip femení.
Per què no hi ha més clubs que puguin seguir l’estela d’aquest? Així mateix, tenen la referència d’Edu
Albacar a la Primera divisió. 
TERCERA DIVISIÓ. ASCÓ, RAPITENCA...SORT TRAÏDORA. Diuen que el futbol no és just. I que els àrbi-
tres en ocasions decideixen els resultats. Jo dic tot al contrari. Són 38 setmanes que s’ha de jugar
cada partit al limit i en cadascuna d’elles passa alguna cosa diferent. En la jornada de fa dos caps de
setmana, Ascó i Rapitenca van resoldre i sumar punts en temps afegit. En aquesta va passar al con-
trari. L’Ascó va caure al 82 i a la Rapitenca al 85 van empatar-li el partit. Ja en porta la Rapitenca tres
invicte a camp contrari. Però em preocupa quants equips poden baixar de la Segona B.  I aquest any,
el tema té mala pinta. I no ens hem d’enganyar que de les eliminatòries d’ascens, són tres i és com-
plicat pujar.  Pot pujar-ne un o no cap. La Rapitenca no està tan malament. Té els mateixos punts que
la temporada passada en la mateixa data; i casualitat 4 partits guanyats i set empatats. Vosté Teixidó
és un bruixot per això va viure a Galicia i alguna cosa li va quedar. El dia 14 guanyaran a l’Europa,
segons el seu secretari tècnic. A l’Ascó a la pretemporada van fer-li només un gol. En aquesta cam-
panya només n’havia rebut un a casa, fins ara. Diumenge en va rebre dos.  
PRIMERA CATALANA, AMPOSTA I JESUS Y MARIA ENAMOREN. Aquest Amposta enamora en els dos
darrers partits a casa. I a més, solament una derrota en les darreres vuit jornades. Va marcar
Gustavo. Important. La temporada passada en va fer vuit. I quin gol! Com l’equip, ha recuperat con-
fiança. I això és bo per a l’Amposta. El calendari, a priori, és propici per a les properes jornades.
Nacho ja descansa com un guerrer. Jesús i Maria, com canvia la vida. Amb una derrota a Alpicat esta-
va sentenciat. I va guanyar. Tota la mala sort que tenen al seu camp els somriu fora de casa.  Van
vèncer a Amposta, Alpicat i Viladecans. I dissabte partit de recuperació a Andorra. Una altra final. I el
dia que guanyaran en el debut a Primera, a casa, tocaran les campanes de l’esglèsia de Jesús i Maria.
Un Jesús i Maria que per primer cop en la història viatjarà a Andorra. I ho farà un dia abans al partit.
Surten el divendres a les 9 del matí. Mengen a Pons, soparan a l’hotel que és d’aquests d’encant (llits
d’aigua), esmorzaran el dissabte i tornaran per a dinar. A mi solament me preocupa que viatgen les
senyores dels jugadors i les núvies. On dormiran?. Me confirmen que amb els jugadors. Vostès com
veuen això abans d’un partit?
SEGONA CATALANA. UNA BONA NOTICIA PER AQUESTA CATEGORIA. Portem unes quantes tempo-

A posar-se el xandall, a còrrer i a no parar. Reflexions

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

rades que una bona pila d’equips es juguen el descens en les darreres jornades. 
La bona noticia és que de Primera catalana no baixaran ni el Catllar, equip revelació, ni el Torredembarra ni
el Torreforta que ho està bordant. 11 i 12 jugadors respectivament han marcat gol. Amposta se salvarà i
si pot haver-hi un desecns podria ser el del Jesús i Maria. Tant de bo no. I, a més, encara té molt a dir, un
cop pugui agafar seguretat a l’Aube. 
Amb tot això, i quan ja ens acostem a l’equador de la temporada, es pot començar a comprovar tres

equips definits per al descens, Calafell, Selva i Roquetenc. O sigui, hi haurà menys pressió. Tot i que enca-
ra quedarà una o dues places de descens per a completar. Per tant, hi haurà trompades. Si miren la clas-
sificació, els equips de mitja taula dupliquen en punts als darrers quatre. I poden augmentar la distància.
Tortosa, en plaça de promoció. Resultat enganyós a Gandesa. Van arribar poques vegades però van ser
molt efectius. Triomf meritori i de prestigi. Gandesa, no solament va perdre la imbatibiitat a casa sino que
li han marcat nou gols en tres partits quan fins la jornada 9 només n’havia rebut cinc. Alcanar, situació com-
plicada. Algo passa? O Alfons pega quatre crits o poden fins i tot baixar. Quatre partits perduts ja a casa.
R. Bítem, cada cop juga milor a casa. Ho va demostrar contra el Gandesa i en aquesta jornada contra el
Reddis. La Cava ja està en el podi dels millors però a casa li costa. Ha guanyat tres partits i dos per la míni-
ma, contra Calafell i Perelló, equip aquest que va tenir també les seues opcions i que no ha tingut sort darre-
rament, a Alcanar (l’àrbitre els va robar la cartera)  i a casa amb el Cambrils. Com es nota que aquest
Catalònia és més combatiu que la lliga passada. Solament li manca un partit per igualar la marca de la lliga
anterior d’empats. Roquetenc va salvar un punt en una jornada en què necessitava els tres, a Calafell.
L’Ampolla va remuntar un 0-2 jugant contra vent al primer temps i al segon, quan el tenia a favor, va parar.
Va fer un gran partit. Va funcionar el toc d’ateció de mister Cotaina. Ara arriba un incovenient pel tema de
les obres de la gespa artificial. Hauran de jugar uns mesos fora. Em preocupa. Reddis, si guanya cinc par-
tits que li manquen per acabar la primera volta, a la segona, empatant cada partit ja és campió. Espai amb
aquest Roda que té poc gol però és el segon equip menys golejat. Definida està la lliga pel que fa al cam-
pió i tres places de descens. Solament queda per aclarir la segona plaça i una o dues de descens.
TERCERA CATALANA. ELS SET MAGNIFICS. Set equips de la part alta han trencat la classificació amb cinc
punts de diferència. Tal i com van passant les jornades es confirma la meua teoria. Abans de començar la
temporada, vaig dir que l’Ulldecona era candidat i fa unes setmanes també vaig comentar que el Camarles
pujarà. Estan els dos molt ferms però suaran tinta.  El Camarles va guanyar amb cinc baixes i de
l’Ulldecona, Tortajada va marcar i ja està a un gol de la marca de la lliga anterior, en el seu primer any com
amateur. Darrera, hi ha fusta amb Gerard Balada, cadet, i Miquel Callarisa, al juvenil. Corbera i Batea es
mantenen forts. Deltebre i Flix només van poder empatar als camps d’equips que voregen el descens. San
Jaume i l’Ametlla, equip aquest que amb nou va empatar al final. El mister del conjunt calero, Narcís, esta-
va indignat: “Nosaltres volem jugar a futbol i el rival ha estat dur i l’àrbitre no ho ha castigat. Va ensenyar
una targeta vermella a un jugador del Flix, el van rodejar i aquesta es va convertir en una groga”. “Es que
em vaig equivocar a trauera-la”, va dir... L’Aldeana va guanyar el tercer partit a camp contrari. Farà una gran
segona volta. Compte amb el Deltebre que porta sis jornades sense perdre. Dóna goig anar al camp de
l’Olimpic. 27 gols en els darrers quatre partits. Desperta el Vilalba amb Xavi Gilabert i Marc Mesegué. Saben
quin dia es recupera el Camarles -Flix? El dia 28. Hi haurà innocentada de l’àrbitre....no presentant-se...?

Tercera victòria fora de casa d’una
Aldeana que es dispara a la part
alta de la taula, darrera dels dos
primers. Sensacional temporada i
bona feina del cos tècnic i de l’e-
quip. A més, el triomf de dissabte
fou molt meritori perquè va produir-
se quan els aldeans van quedar-se
amb deu. El calero Manel va fer el
0-1. Empatava Marc i Rallo (89 feia
l’1-2. El Móra va insistir però
l’Aldeana fou més efectiva. 

M. NOVA-ALDEANA 1-2

Segona victòria fora de casa del
Vilalba que comença a adaptar-se. Ja
va debutar Xavi Moreno (Roquetenc)
autor del gol del triomf. No va poder
fer-ho, per lesió, Alejandro Alonso. El
triomf arriba en un moment en què
han hagut especulacions sobre si
part de la directiva del Vilalba fa ges-
tions per fitxar un altre tècnic. De
moment, Poley segueix. Sergi
Anguera i Ernest van fer el 2-0. Marc
Mesegué empatava però abans del
descans, Sergi, de penal, marcava el
3-2. A la represa, Xavi Gilabert i Xavi
Moreno remuntaven. L’Olimpic veu
frenat, amb dues derrotes, el seu
impuls. El Vilalba manté esperances. 

OLIMPIC-VILALBA 3-4

Empat èpic de l’Ametlla en temps
afegit amb gol de Marc Garcia
quan jugava amb nou per les expul-
sions d’Arnau (53’) i de Bonachi
(74’). Els caleros, indignats amb els
darrers arbitratges, van refer-se i
van sumar un punt meritori, igua-
lant el que havia fet Cendròs (54’).
Pel Flix, un resultat per a reflexio-
nar. A la Cala no estan d’acord amb
el criteri arbitral. Gens.

L’AMETLLA-FLIX 1-1

El derbi de la Terra Alta va acabar
amb empat. Els visitants van estar
millor al primer temps quan van
avançar-se amb el 0-2 amb gols del
debutant Juan Caballos (Canonja) i
de Fidel. A la represa, el partit es va
igualar. L’Horta va assetjar el rival.
Miquel va fer l’1-2. El duel es va
trencar. L’àrbitre va anular un gol al
Corbera. I va ser Celma qui marca-
va en temps afegit (95’).

HORTA-CORBERA 2-2

El Camarles, amb gent lesionada o
amb molesties que va estar reser-
vada per al derbi de demà a l’Aldea,
va vèncer a l’Alcanar (3-0). El porter
Junajo va marcar amb un llança-
ment de porteria l’1-0. Dani Fluixà
va fer el segon gol i Abraham, a l’i-
nici de la represa, sentenciava. El
Camarles, amb dos partits menys,
és líder. Malgrat la derrota, els cana-
reus van fer una bona imatge. 

CAMARLES-ALCANAR 3-0

En un camp molt irregular (des de
la UE Sant Jaume reclamen millores
amb una futura gespa artificial),  el
derbi va acabar amb empat. El
Deltebre, molt fort al primer temps,
va perdonar en excès. “Un 0-2 o 0-
3 al descans no hagués estat
injust”, admetia el tècnic local, . A la
represa, el partit es va igualar. El
Deltebre va tenir noves ocasions i el
S. Jaume també va poder marcar. 

S. JAUME-DELTEBRE 0-0

El Pinell ja va protagonitzar la sor-
presa a Batea, en la jornada ante-
rior, quan amb vuit empatava arran
d’una falta que va traure Sisco, que
feia de porter. Doncs a Bitem va
estar prop de fer el mateix. Xavi, el
tècnic, va fer de porter. I als 5 el
jove Marc ja era expulsat amb el
penal. David va marcar l’1-0. Un pri-
mer temps boig. Sisco remuntava
(27 i 30). Outman feia el 2-2, Joan
el 2-3 (42) i Jonatan el 3-3 (44’). A
la represa, del 3-4 es va passar al
4-3 (Outman). El porter local,
encertat, va evitar l’empat d’un
Pinell que va quedar-se amb nou.  

R BITEM-PINELL 4-3

L’Ulldecona va guanyar el Santa en
el derbi. Va ser la milor lectura per
als locals: el resultat. El Santa, ben
posat i motivat, va vendre cara la
derrota i va lluitar fins el final per a
poder sumar un empat que possi-
blement va merèixer. Santi va obrir
el marcador. Però Edgar va empa-
tar. A la represa, amb Aleix i el juve-
nil Carlos, l’Ulldecona va tenir més
profunditat i va fer el 2-1. El Santa
va treballar per empatar però no
va poder fer-ho. Segueix sense
poder reaccionar, tot i millorar.
L’Ulldecona és segon. Demà (12
h) juga a S. Jaume.

ULLDECONA-S. BARBARA 2-1

El Batea segueix sent la revelació.
Extraordinària temporada. La Sénia
va vendre cara la derrota perquè ja
amb el 0-0 va avisar amb dues oca-
sions. Però fou Adrià qui va marcar
l’1-0. El partit estava obert. Els
locals no van saber encarrilar-lo i la
Sénia va empatar amb gol de Pau.
Però el Batea té molta fe i Enric al
86 va desfer l’empat. 2-1.

BATEA-LA SÉNIA 2-1
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

S. Jaume-Arnes (15.30 h)
Tivenys-Campredó (15 h)
Ebre E.-Roquetenc (19.15h)

Catalònia-Xerta (16 h)
diumenge

la Galera-la Cava (15 h)
Ginestar-Benissanet (16 h)
Godall-Jesus i M. (15.15 h)
Ascó-Muntells (16.30 h)

RESULTATS

13a jornada 4a catalana

la Cava-Bot 4-1

Campredó-la Galera    3-1

Roquetenc-Tivenys   3-1

Benissaet-Ebre Escola 2-1

Xerta-Ginestar 1-1

Godall-Catalònia 2-0

Muntells-J. i Maria        1-2

Arnes-Ascó 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       11 50 5 33

2. Campredó   11 33 13 23

3. Benissanet   10 25 18 22

4. Tivenys       12 26 21 21

5. Catalònia     12 25 20 20

6. Ebre Escola  13 1515 20

7. Ginestar       11 32 15 19

8. Roquetenc    11  23 19 19

9. Arnes           11 17 17 18

10. la Cava       12 28 25 15

11. Jesús i Ma   11  19 17  14

12. Ascó           12 29 29 13

13. la Galera      12 10 20  13

14. Xerta          10 16 24  10

15. Bot            12  20 34 10

16. Muntells      10    8 32 5

17. S. Jaume     11    4   56  1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Suburense-Vilanova

Valls-Sant Andreu

Vilafranca-Levante

C. Clar-Fontsanta

TortosaEbre-Olerdola

Gladiador-Ac Catalunya

Molins-Riudoms

Santboià-San Cugat

RESULTATS

11a jornada 

S. Andreu-Suburense 2-0

Levante-Valls 1-1

Fontsanta-Vilafranca   3-1

Olerdola-C. Clar       5-1

Ac Cata-Tortosa Ebre 0-1

Riudoms-Gladiador   1-0

Sant Cugat-Molins   0-2

Vilanova-Santboià      4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Tortosa E 40 12 28

2. Fontsanta 26 11 28

3. Vilanova 24 13 23

4. Valls 25 15 21

5. Vilafranca 23 16 21

6. C. Clar 38 18 18

7. Molins 37 22 18

8. Santboià 21 22 18

9. S. Andreu 23 25 14

10. S. Cugat 16 23 11

11. Levante 12 21 10

12. Ac Catalunya 15 39 10

13. Riiudoms 13 19 9

14. Olerdola 18 30 9

15. Suburense 14 26 9

16. Gladiador 11 44 0 

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Icomar-Cunit

Begues-Borges

Monsterratina-Pla

la Cava-Vinyets

Vallirana-Quintinenc

S. Sadurní-Gavà

Monjos-Ulldecona

RESULTATS

9a jornada 

Borges-Icomar  sus

Pla-Begues 2-2

Vinyets-Monserratina 0-5

Quintinenc-la Cava     0-6

Gavà-Vallirana 0-6

Ulldecona-S. Sadurní 5-1

Cunit-Monjos 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 44 5 24

2. la Cava 45 7 22

3. Cunit 42 17 19

4. Icomar 25 1 18

5. Begues 35 18 17

6. Ulldecona 30 9 16

7. Borges 33 26 12

8. S. Sadurní 10 33 7

9. Monjos 15 27 6

10. Quintinenc 14 28 6

11. Pla 13 29 5

12. Vinyets 11 29 3

13. Vallirana 10 42 3

14. Gavà Mar 4 60 1

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Alcanar-Aldeana

Rapitenca-Amposta

Vinaròs-Jesús i Maria

Tortosa-R. Bítem

la Cava-Canareu

Perelló-Ulldecona

Catalònia-la Sénia

Roquetenc, descansa

RESULTATS

8a jornada 

la Cava, descansava

la Sénia-Perelló 3-3

Ulldecona-Roquetenc  3-0

Canareu-Tortosa 4-3

J. i Maria-Rapitenca     2-3

Amposta-Aldeana  3-0

R. Bítem-Vinaròs       2-4

Catalònia-Alcanar          3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 21 7 18

2. Amposta 24 10 15

3. Aldeana 21 11 12

4. Ulldecona 15 6 11

5. Jesús i Maria 13 14 11

6. Canareu 13 17 10

7. Tortosa 14 18 9

8. Roquetenc 11 10 9

9. Rapitenca 11 14 9

10. Alcanar 15 13 9

11. la Sénia 20 16 8

12. Perelló 10 19 5

13. Catalònia 16 23 4

14. R. Bítem 13 39 3

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

R. Bítem-St. Jaume (15.30 h)
diumenge

la Sénia-Pinell (16 h)
Vilalba-Batea (15 h)

Aldeana-Olimpic (16.30 h)
Flix-Móra Nova (16 h)

S. Bàrbara-L’Ametlla (16 h)
Alcanar-Ulldecona (16.30 h)

Corbera-Camarles (12 h)
Deltebre-Horta (15.30 h)

RESULTATS

13 jornada, Tercera catalana  

Batea-La Sénia 2-1

Olimpic-Vilalba 3-4

Móra Nova-Aldeana 1-2

L’Ametlla-Flix 1-1

Ulldecona-S. Bàrbara 2-1

Camarles-Alcanar 3-0

Horta-Corbera 2-2

S. Jaume-Deltebre 0-0

R. Bítem-Pinell 4-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 11 27 11 28

2. Ulldecona 12 28 13 26

3. Corbera 12 26 17 25

4. Batea 13 34 28 25

5. Deltebre 12 26 11 24

6. Aldeana 12 24 19 22

7. Flix 12 26 16 21

8. Pinell 12 31 23 17

9. Olimpic 13 29 29 17

10. Móra Nova 12 28 24 15

11. Horta 11 16 22 14

12. la Sénia 12 22 24 13

13. S. Bàrbara 12 18 22 13

14. l’Ametlla 13 18 24 13

15. S. Jaume 11 17 26 12

16. Vilalba 12 17 37 11

17. Alcanar 12 11 29 8

18. R. Bítem 12 12 35 4

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 14

Reddis-Gandesa (17 h)
la Selva-Alcanar (16.30 h)

Roquetenc-Catalònia (16.30h)
Morell-Vilaseca (17 h)

diumenge
Perelló-R. Bítem (15.45 h)

Valls-la Cava (16.30 h)
Roda Berà-Cambrils (12 h)

Canonja-Calafell (12 h)
Tortosa-l’Ampolla (17 h)

RESULTATS

13 jornada, Segona catalana

R. Bítem-Reddis 0-1

la Cava-Perelló 1-0

Cambrils-Valls 1-1

Alcanar-Roda Berà 2-3

Catalònia-La Selva 2-1

Calafell-Roquetenc 1-1

Vilaseca-Canonja 2-2

l’Ampolla-Morell 3-2

Gandesa-Tortosa 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 13 33 7 34

2. Tortosa 13 26 14 26

3. R. Bítem 13 27 17 23

4. Morell 13 25 14 22

5. la Cava 13 17 14 22

6. Gandesa 13 16 14 22

7. Valls 13 23 16 21

8. l’Ampolla 12 19 16 18

9. Catalònia 13 17 15 18

10. Perelló 13 20 27 17

11. Roda Berà 12 13 13 16

12. Alcanar 13 32 8 15

13. Vilaseca 13 18 19 14

14. Canonja 13 17 24 13

15. La Selva 13 18 35 9

16. Calafell 12 9 30 9

17. Cambrils 13 13 25 8

18. Roquetenc 12 13 29 7

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó paga cares les errades
i perd el primer partit de la
temporada a casa. Malgrat
això, continua ocupant la
segona plaça de la taula.

Ensopegada
PRÒXIMA JORNADA

Cornellà-Santboià
Masnou-Gavà

Terrassa-Castelldefels
Rapitenca-Europa (dissabte 14, 17 h)

Palamós-Cerdanyola
Vilafranca-Manlleu

Gramanet-P. Mafumet
Santfeliuenc-Figueres

Vilassar-Ascó (diu 15 12 h)
Muntanyesa-Rubí

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 16 11 1 4 27 12 34
2. Ascó 16 9 4 3 19 13 31
3. Muntanyesa 16 8 6 2 26 14 30
4. Terrassa 16 9 3 4 25 15 30
5. Rubí 16 9 3 4 27 19 30
6. Cornellà 16 9 0 7 25 23 27
7. Santfeliuenc 15 7 3 5 18 14 24
8. Palamós 16 6 5 5 25 25 23
9. Cerdanyola 16 5 7 4 21 20 22
10. Figueres 16 5 6 5 22 22 21
11. Manlleu 15 5 5 5 16 15 20
12. P.Mafumet 16 5 5 6 14 16 20
13. Masnou 16 5 6 6 15 23 20
14. Vilafranca 16 5 4 7 18 19 19
15. Rapitenca 16 4 7 5 15 20 19
16. Santboià 16 5 3 8 24 23 18
17. Castelldefels 16 4 4 8 16 21 16
18. Gavà 16 4 2 10 15 20 14
19. Vilassar 16 2 4 10 17 28 10
20. Gramanet 16 2 3 11 10 33 9

Tercera divisió RESULTATS
16a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Almacelles

Balaguer-Torreforta

Andorra-Amposta (dis 14 16h)

V. Alegre-Torredembarra

Vilanova-Martinenc

Marianao-Igualada

Viladecans-Tecnofutbol

Ji Maria-Catllar (dis 14 16.30)

Horta-Alpicat

RESULTATS

13 jornada, Primera catalana

TorrefortaTàrrega 4-1

Amposta-Balaguer 2-0

Torredem.-Andorra 1-0

Martinenc-V. Alegre 3-1

Igualada-Vilanova 1-2

Tecnofutbol-Marianao 0-0

Catllar-Viladecans 0-2

Alpicat-J. i Maria 1-3

Almacelles.Horta 2-3

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 13 30 9 32

2. Viladecans 13 21 12 26

3. Horta 13 21 14 22

4. Torreforta 13 23 16 21

5. Catllar 13 15 11 21

6. Vilanova 13 14 7 20

7. Marianao 13 15 11 19

8. Torredembarra 12 21 19 19

9. Tàrrega 12 16 12 18

10. Tecnofutbol 13 16 15 16

11. Amposta 13 20 20 16

12. Igualada 13 14 18 15

13. Balaguer 13 15 24 15

14. Almacelles 13 16 20 13

15. Andorra 12 11 21 11

16. J. i Maria 12 12 23 10

17. V. Alegre 13 15 27 10

18. Alpicat 13 13 29 8
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Dissabte es va fer la presenta-
ció dels equips de l’escola
Delta. Un Escola que en tres
anys ha passat de tenir, tem-
porada 2009/2010, 75 juga-
dors, fins els 230 de la
2012/2013. “Aquest creixe-
ment es considera que es fruit
de la feina ben feta, i això ha
fet que a més de jugadors de
Deltebre també ens nodrim de
poblacions de les nostres
terres (San Jaume Amposta
Masdenverge Sant Carles de la
Ràpita Ampolla Roquetes
Camarles Ampolla i Perello) fet
que aixó fa que siguem una
Escola de referència”.
Després de 14 anys (fruit del
conveni amb el CD LA CAVA)

tením des de patufets fins a
juvenil. Carlos Castaño fa nou
anys que és el president. Ha
manifestat que si enguany s’as-

soleixen els objectius plante-
jats, deixarà el càrrec després
d’una década de dedicació. 

Presentació equips Escola Delta de l’Ebre
FUTBOL BASEDISSABTE PASSAT

L'equip cadet masculí, va
rebre al C.V.Andorra. 0-3 amb
els parcials (16-25, 17-25 i
18-25). Per altra banda, el
juvenil masculí es va des-
plaçar al camp del Sant Pere i
Sant Pau perdent per 3-0 amb
parcials (25-18, 25-10 i 25-
19).
El sènior de segona catalana,
es va desplaçar al camp de
l'Arenys. 1-3 amb parcials (22-
25/25-16/19-25/24-26).
El sènior femení, es va des-
plaçar al camp del Vilafranca,
guanyant el partit per 1-3 amb

parcials (11-25/21-25/14-25)
Per últim el sènior masculí "B"
va rebre a l'Escola Orlandai,
va vèncer per 3-1 amb par-
cials (25-13, 25-14, 22-25 i
25-21).
La pròxima jornada, que serà
d'aquí 15 dies, l'equip cadet
es desplaçarà al camp del
Balafia (Lleida), el juvenil rebrà
al Barberà, el sènior masculí
"B" es desplaçarà al camp del
Martorell, el sènior femení
rebrà al C.V.Sant Martí i el
sènior masculí "A" rebrà al
C.V.Monjos.

El cadet visita el Barça
ELS SÈNIORS NO FALLEN

Nova derrota del primer
equip del Cantaires, a la
pista del Cambrils (76-48).
L'equip va viatjar amb tota la
il.lusió del món tot i els pocs
efectius dels que disposàva
degut a les lesions.
La primera part a estat molt
igualada. Al descans es va
arribar amb un petit avantat-
ge local. 
A l'inici del tercer quart es
van produir les dues accions
que acabarien sent decisi-

ves: dues lesions quasi con-
secutives de 2 jugadors refe-
rents del nostre joc. 
Aquests fets van descentrar
l'equip tortosí i l'equip local
ho va aprofitar. 
Malgrat els intents tortosins
per tornar a reenganxar-se al
partit, no fou possible. 
El final va ser molt dolorós
pels mèrits que l'equip havia
fet al llarg del partit rebent
un correctiu massa inflat pel
partit que havien fet.

Nova derrota
CLUB BÀSQUET CANTAIRES (76-48)

Els Judoques del Nucli de tecnifi-
cació han estat aquest cap de
setmana implicats en dues com-
peticions. Els grans, el dissabte a
Barcelona, amb el “1er Rankig
Catala Junior”. Els petits, amb la
1era Jornada de la “lliga
Mediterranea”, que en aquesta
jornada també incloïa el
“Campionat Comarcal Escolar de
Judo”.
1er Ranking Junior Català
Els representants del nucli han
sigut a la categoria femenina -
44kg Carla Montañez, i a -48kg
Daine Cordero, per part masculi-
na a -60kg Marc Castellà, -66kg
Jordi Borrell i Cristòfol Daudén i a
-81kg Òscar Gòmez.
Lliga Mediterranea - Campionat
Escolar Comarcal del Baix Ebre
La primera jornada de la lliga ha

sigut un èxit de participació, tin-
gut lloc a Tortosa al pavelló de
Ferreries amb un total de 145
participants. Els clubs partici-
pants han sigut: Club Judo
Priorat (Falset, Montbrió, les
Borges, Mont-Roig), Tortosa
Athletic (Tortosa, col·legi la
Consolació, Jesús, l'Aldea,
Campredó), CDE Yamatotakeru
(Castilla-La Mancha), Judo Canet
(València), Ebresport i Judo
Amposta.
La jornada estava dividida en tres
parts, una de judo de competi-
ció, una de manualitats i una altre
de jocs per les quals les diferents
categories (patufet, pre-benjamí,
benjamí i aleví) anaven rotant. Cal
destacar el gran nivell tècnic i les
ganes que han demostrat tots
els participants.

Centre Tecnificació
JUDO

Difícil partit contra l'Handbol
Ascó en un moment delicat per
al Tortosa Hidrocanal que, amb
una precària plantilla a causa
les lesions, afrontava l'encontre
contra el líder després de tres
jornades de  joc desencertant.
Les asconenques van guanyar
per 20-23. Tot i el moment deli-
cat, les tortosines van afrontar
el partit amb la motivació i l'acti-
tud esperada:  concentrades i
amb una defensa ben posiciona-
da.  

No van deixar de tenir opcions a
la victòria en cap moment de
l'encontre reflectint l'esforç rea-
litzat per totes i cadascuna de
les jugadores, tot i els proble-
mes físics d'alguna. Al minut 25
de la segona part, només un gol
d'avantatge resumia el gran tre-
ball de l'equip tortosí, que no
van deixar de lluitar fins l'últim
moment. Derrota amb regust de
victòria per la superació de les
adversitats i la fermesa recupe-
rada.

Derbi per a l’Ascó
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL (20-23)

El nedador ampostí Aleix
Martí va tornar a ser molt
competitiu al campionat
d'Espanya absolut de nata-
ció, millorant les seues mar-
ques, a Castelló, i aconse-
guints els propòsits esta-
blerts.. 
Va ser l’únic representat
ebrenc ja que Maria Cotaina
no va poder competir per
motius d’estudis.  

Aleix Martí torna a brillar
NATACIÓ

X Premis Esportius Baix Ebre

El premi en categoria absoluta
fou per a Pau Vela i Àlex
Sigurbjonson, parella del Club
de Rem Tortosa, campions
d'Espanya en 4 scull i 2 sense
timoner. El guardó al millor
esportista federat en edat
escolar va obtenir-lo Andreu
Mor, de l'Associació Esportiva
Xino-Xano, en categoria cadet,
El millor esportista en edat
escolar va ser Toni Giménez
del Club Atletisme Terres de
l'Ebre. la festa va premiar més
de set-cents esportistes, tot un
rècord en aquesta edició de la
gala, que complia el seu desè
aniversari.  Un dels premis més
aplaudits va ser el Fair-Play a

l'Esportivitat que va rebre l'en-
trenador Christian Espuny
Navarro de mans del jugador
de bàsquet Santi Sabaté
Blasco, al què el premiat, grà-
cies a una ràpida i eficaç acció
va aconseguir reanimar des-
prés de patir una aturada cardí-
aca. El Club de Rem Tortosa va
rebre el premi a la Millor Entitat
i el Centre d'Esports Tortosa al
de Millor Entitat en la Tasca de
Promoció Esportiva. Joan
Vidal, fundador de l'empresa
Toscà Vidal Sabaté va recollir el
premi a l'Entitat per la seva
col.laboració i patrocini en el
món de l'esport i Joan Mompel
el premi al Millor Col.laborador

Esportiu. El premi a la Millor
Tasca Tècnic o Docent en el
camp de l'esport va ser per a
Marc Fluixà, entrenador de
l'Associació Esportiva Xino-
Xano, i la VI Copa Ebrenca de
Judo organitzada per Tortosa
Athlètic Club Judo Ju-Jitsu Les
mencions especials foren per
l'ex-entrenadora de l'ATE
Àngels Salvatella, per l'ex-presi-
dent del Roquetenc, Joan
Alegret, pels membres de la
Comissió Organitzadora de
l'Exposició del Centenari del CD
Tortosa, i a títol pòstum a
Manel Segarra, del MClub
Roquetes i Pepe Roig de la UE
R.Bítem.
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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: Paella de marisc

BAR NÀUTIC - SANT CARLES DE LA RÀPITA

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS :

Arròs
Pebrot verd
Ceba
Oli d`oliva
Sal
Picada
Escamarlans
Llagostins
Sèpia
Brou de peix

PREPARACIÓ:

A la paella amb una mica d`oli sofregim,
els escamarlans, els llagostins i la sèpia,
després  la ceba, el pebrot verd i afegim la
picada. Un cop fet afegim l`arròs i el sofre-
gim, i després posem el brou de peix, ho
rectifiquem de sal i deixem bullir, fins que
que l`arròs estigui al punt. Bon profit.

                 



DIJOUS 5 DE DESEMBRE DE 201322 www.mesebre.catsseerrvveeiissdiarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè, si bé a partir de mitja tarda es formaran intervals de núvols bai-
xos al litoral central i al vessant nord del Pirineu. A banda, hi haurà estrats
baixos a punts de Ponent al llarg de tota la jornada.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran semblants, o en lleu ascens al nord de
l'Empordà. Oscil·laran entre els -7 i -2 ºC al Pirineu, entre els -5 i 0 ºC a la
depressió Central, al prelitoral nord i a les valls del Prepirineu, entre els 2
i 7 ºC al litoral central i sud, i entre els -2 i 3 ºC a la resta. Les temperatu-
res màximes seran semblants, si bé baixaran lleugerament al litoral cen-
tral i moderadament a Ponent. Es mouran entre els 1 i 6 ºC a l'oest de la
depressió Central i al vessant nord del Pirineu, entre els 14 i 19 ºC al lito-
ral i prelitoral, i entre els 10 i 15 ºC a la resta. Hi haurà notable inversió
tèrmica matinal alhora que es produiran glaçades a bona part de l'interior
del país. Gran amplitud tèrmica a valls i fondalades del quadrant nord-est.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent; si bé hi haurà bancs de boira i boirina gebradora
matinals a planes i fondalades de l'interior, localment persistiran al llarg de
tot el dia a l'oest de la depressió Central.

Vent
Bufarà el vent fluix i de direcció variable de matinada i de nou a la nit, amb
terral al litoral. La resta de la jornada s'imposarà el vent de component
nord i oest, fluix amb cops moderats, tret del sector central del litoral i pre-
litoral on continuarà fluix i de direcció variable amb predomini del compo-
nent sud. Independentment, al nord de l'Empordà bufarà la tramuntana, i
el mestral a les terres de l'Ebre. Ambdós bufaran d'intensitat entre fluixa i
moderada amb cops forts.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 7°

diarimés
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Torrent Costilla, Francesc X.

Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Mercè Bel - Carles Mur ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El Sol i Mercuri  per la teva casa quatre et
recomanen tenir una mica més d'habilitat i
tacte pel que fa a les teves relacions familiars
. El millor és el que pensis en tu.

Taure
20/4 al 19/5

Si parles des de la sinceritat  pot millorar molt la
teva relació sentimental  creant-se un clima de
major confiança  amb la teva parella. Un ambient
tranquil és el millor per a tu.

Bessons
20/5 al 21/6

Has de fer els canvis necessaris perquè la teva
relació sentimental millori. No et convé retardar-te
. Respecte a la teva salut , avui és un dia per a la
reflexió.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius l'inici d'un cicle sentimental marcat per la
renovació . Et mostraràs més per les teves
accions que pels teus pensaments . Al final del
dia et trobaràs una mica agitat.

Lleó
22/7 al 22/8

Si fas que la teva parella comparteixi amb tu les
teves inquietuds tindràs molt de guanyat . Una
mica d'exercici  tots del dies et proporcionarà
molts avantatges.

Verge
23/8 al 21/9

Avui gaudiràs de manera sincera del compan-
yia de les persones que t'envolten. Estàs pas-
sant per una època plena de voluntat i la teva
ment i el teus cos es mouen a ple rendiment.

Balança
22/9 al 22/10

Una onada d'entusiasme envaeix la teva acti-
tud  sentimental però encara no has de can-
tar victòria. Vius un procés interior que et
duu a ser més conscient de tu mateix.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui és un dia on has de donar explicacions
dels teus propis sentiments . Exclou de la teva
vida tot el que no et beneficiï , com per exem-
ple l'alcohol , el tabac o les drogues.

Sagitari
21/11 al 21/12

És probable que certes converses amb la teva
parella et facin plantejar-te les coses des del
començament. Vés amb compte amb les die-
tes inadequades o amb el consum de fàrmacs.

Capricorn
21/12 al 19/01

En relació amb l'amor has de vigilar la teva eufòria
i així evitaràs situacions compromeses que afectin
la teva vida de parella .Avui tindràs moments  de
creativitat molt productius.

Aquari
20/1 al 18/2

El factor sort t'arriba a través de la parella ,
els contactes socials o els amics . Respecte
a la teva salut , un bon massatge et repor-
tarà  el tònic que estàs buscant.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs en un moment ideal per construir coses
en comú amb la teva parella, o per participar
d'una manera més profunda i directa en les
teves relacions socials.
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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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Les projeccions (20h i
22h) tindran lloc al teatre-
auditori de la Lira
Ampostina. L'entrada, que
costarà 3ÛE, es destinarà
a benefici de l'assemblea
local de la Creu Roja
d'Amposta.
Buda, l'illa del Delta, amb
autoria de Santi
Valldepérez (guió i direc-
ció) i Guille Barberà (direc-
ció de fotografia), és una
coproducció entre la pro-
ductora ebrenca
Filmsnòmades i Televisió
de Catalunya, i ha comptat
amb la participació de
TVE.
Diferents institucions del
territori, com la Diputació
de Tarragona, i l'IDECE hi
han donat suport. 
Hi han col·laborat ARGA-
DELSA, el Parc Natural del
Delta de l'Ebre, el Museu
de les Terres de l'Ebre i
l'Arxiu Històric Comarcal
del Baix Ebre.
El documental, d'una dura-

da de 77', és un retrat de
més de 2 anys a un dels
espais més emblemàtics
del territori. 
Aprofitant materials audio-
visuals i fotogràfics d'ar-
xius públics i privats,
Buda, l'illa del Delta ha vol-
gut també retratar la
memòria de l'espai, i espe-
cialment del far, que en la
seva època (1864-1961)
fou el far metàl·lic més alt
del món. En aquest sentit,
l'1 de novembre de l'any
vinent es compliran cent
cinquanta anys des de l'en-
trada en funcionament del
far. Una llevantada el va
vinclar el Nadal de 1961.
Per a l'elaboració del docu-
mental s'han utilitzat arxis

de la Filmoteca de
Catalunya, del NO-DO, de
l'arxiu de l'Exèrcit de l'Aire,
del fotògraf Ramon Borrell,
de de la família Borés i de
la família Cabezas, entre
d'altres.
Sinopsi:
L'illa de Buda és un espai
esgarrapat a la
Mediterrània que, moldejat
per l'home 300 anys des-
prés de ser conquerit,
resta com un dels espais
més fràgils i protegits
d'Europa.
Buda, l'illa del Delta és el
retrat d'un espai mític; i ho

fa transitant els marges
del documental.
Un paisatge que no admet
anclatges, la pel·lícula vol
atansar-se també a una
imatge borrosa que ha ali-
mentat la fantasia de gene-
racions d'ebrencs: la silue-
ta d'un far menjat per la
mar, majestuós i inaprensi-
ble. En darrer terme, la
pel·lícula és el retrat d'una
obsessió, la d'una realitza-
dora anglesa per trobar el
rastre d'una filmació anti-
ga, efectuada a l'illa de
Buda l'any 1906 per un
avantpassat seu. Un viatge

a la recerca d'una ombra,
la hipòtesi d'un relat.
Dades de Buda, l'illa del
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Estrena de la pel.lícula 
“Buda, l’illa del Delta”

Després de guanyar el
Premi Ciutat de Reus a
la Millor Pel·lícula en la
passada edició del festi-
val Memorimage, demà
divendres 6 de desem-
bre es presenta a les
Terres de l'Ebre, “Buda,
l'illa del Delta”.

El documental, guanyador del Premi Ciutat de Reus a la millor pel·lícula, s'estrenarà demà  divendres 6 de desembre

A LA LIRA AMPOSTINA. AUTORIA DE SANTI VALLDEPEREZ I GUILLE BARBERÀ

L'entrada, que 
costarà 3 E, es

destinarà a 
benefici de 

l'assemblea local
de la Creu Roja

d'Amposta. 

Les projeccions
seran a les 20 i a

les 22 hores.
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