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"Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent?"
9 DE NOVEMBRE, CONSULTA DEL REFERÈNFUM DE CATALUNYA

L’equip de Govern de
l’Ajuntament d’Ulldecona,
en un roda de premsa,
ha volgut aquesta set-
mana explicar i aclarir el
que està passant amb
la Fundació Privada
Ulldecona. 
Núria Balagué, com a
presidenta de l’entitat, i
posteriorment com
Alcaldessa, va manifes-
tar que “és realment ver-
gonyós que s'actue d'a-
questa manera, a la nit i
amb traïció”, referint-se a
la forma en què es va
transmetre el comunicat. 
Des de l’equip de Govern
es van donar totes les
explicacions per aclarir l’a-
fer.                              P3

«La veritat del cas de la Fundació»

Zaida Ardit té 18 anys i és d’Amposta. Està estudiant Traducció i interpretació a la
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). En un any de centenari per Freixenet, ella és una
‘bombolla’ de l’emblemàtic i conegut anunci nadalenc. Al brindis final de l’anunci, Zaida està
situada en peu sota el segon zero del 100. Ella ens explica com ha viscut aquesta inoblidable
experiència.

P9

Zaida, la bombolla ebrenca de Freixenet

Terres de l’Ebre. Més Ebre s’afegeix a
l’editorial de l’Associació Catalana de Premsa
Gratuïta i Mitjans Digitals per reclamar el Dret
a Decidir.   P2

Esports. Torna la competició. La Rapitenca
rebrà demà dissabte (17 h) el líder Europa.
L’Ascó, segon classificat, visitarà diumenge el
Vilassar. P11

Terres de l’Ebre. Aclariments de l’Alcalde de
Deltebre sobre la compra d’una finca. Gervasi
Aspa: “és totalent legal i feta a nivell
individual”. P4Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

Aquests dies s'està estenent
per tot el territori ebrenc el
projecte "Signa un vot per la
independència", de
l'Assemblea Nacional
Catalana. Una campanya
basada en l'exercici del dret
de petició, mitjançant el qual
els ciutadans ens podem
adreçar a qualsevol institució
per formalitzar una petició,
ja sigui de manera individual
o col·lectiva. Aquest dret,
que està reconegut per la
Constitució espanyola i per
l'Estatut de Catalunya, és la
via que utilitzarà l'ANC per
instar als membres electes
del poble de Catalunya a rea-
litzar una declaració d'inde-
pendència no més tard de
l'11 de setembre del 2014,
si abans, l'estat espanyol no
ha permès fer una consulta,
unes eleccions plebiscitàries
o no en reconegués el resul-
tat. Aquest projecte, que
compta amb el suport del
Consell d'Il·lustres Col·legis
d'Advocats de Catalunya, es
presentava oficialment el
passat 17 d'octubre a
Barcelona en presència de

jutges i advocats de prestigi
com poden ser el jutge
Santiago Vidal o els advo-
cats Agustí Gil Matamala,
Pep Cruanyes i Magda
Orinach, els quals al finalitzar
l'acte van signar un vot per
la independència fent ús del
seu dret de petició. La reco-
llida de vots ja s'ha
començat a fer a molts
pobles de les terres de
l'Ebre, com es el cas
d'Amposta que, tot i el des-
coneixement de la campanya
per part de la gent, ja ha
recollit més de 800 vots
entre els passats dies 5 i 8
de desembre, en el context
de la fira de mostres. Els
propers dies començarà la
campanya publicitària de
suport al projecte, que ha de
permetre realitzar una reco-
llida massiva de vots i
simultània a tot Catalunya,
durant tot el cap de setmana
de l'11 i el 12 de gener.

ANC Amposta

Signa per un vot per 

la independència

Opinió

En aquest escrit dirigit al CD
La Cava i la seva afició en
nom de la Junta del CF
Reddis volem expressar  dis-
culpes arrel de les al·lega-
cions presentades a la FCF
per una inexistent alineació
indeguda i que per manca
d'informació el nostre club
va errar en presentar l'escrit
esmentat.
El CF Reddis voldria dema-
nar disculpes a l'afició i al CD
La Cava per aquest succés i
desitjar-los molta sort en la
competició que encara

resta.

La Junta del CF Reddis

Disculpes del CF Reddis 

a l’afició i al CD la Cava

Opinió

Eppur si muove. Hi ha un fet bàsic en l'evolució de la socie-
tat catalana dels últims anys i és que el conjunt social s'ha
mogut de tal manera que ara al nostre país hi ha una nova
realitat política. Hi ha un consens gairebé unànime en que
no podem seguir igual, que calen canvis en diversos
àmbits en profunditat per garantir la cohesió social, que és
precís definir un nou marc polític, econòmic, social i cultu-
ral que doni satisfacció a la gran majoria del poble català.
Davant d'aquesta realitat no valen falses excuses sota
arguments suposadament jurídics, amenaces de mals
futurs, xantatges emocionals i, molt menys, escanya-
ments econòmics. No. El que cal ara és escoltar la veu del
poble, tal com està establert en els principis bàsics de la
democràcia. I la manera més normal de les societats
democràtiques de saber quina és realment la voluntat
popular és consultar a la gent. L'instrument que sembla
més adequat en el món occidental i de la Unió Europea és
el referèndum. A Catalunya aquest moviment popular, que

ha protagonitzat manifestacions de milions de persones i
que està obligant a tots els partits polítics i entitats del país
a definir-se, a fixar postures, a donar explicacions, a fer
propostes de present i de futur, el que demana i exigeix és
el dret a decidir. Un dret que és reconegut pels països més
desenvolupats i cívics del nostre entorn. Els mitjans d'infor-
mació que configurem l'Associació Catalana de Premsa
Gratuïta i Mitjans Digitals (ACPG) i subscrivim aquest escrit
formem part de la societat catalana i tenim l'orgull d'afir-
mar que amb la nostra activitat informativa i comunicativa
reflectim aquesta societat, expressem i recollim les seves
vivències i anhels. És per això que ens sentim obligats a
escoltar i fer nostre aquest clam pel dret a decidir. Tal com
va dir el poeta Miquel Martí Pol l'any 1980: “Posem-nos
dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots, solem-
ne i clarament”. 

Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (ACPG)

Editorial

El clam pel dret a decidir

Ens trobem davant de moltes incerteses,
dubtes plantejats des de l'exterior i alguns
des de l'interior mateix. Alguns tenim molt
clar, per convicció, per sentiment i per argu-
ments sòlids, que la independència per al
nostre país serà bona i que tirarem endavant
com a bons lluitadors i emprenedors que
hem estat sempre. La història així ho avala.
Com en tot divorci, vindran temps difícils,
temps de negociacions, temps d'adaptació,
temps de foscor, però quan arribarà la llum
i s'aniran esvaint els núvols que ens sembren
tempestes al cap, tot quedarà més clar i veu-
rem les coses d'una altra manera.
El poble està cansat d'uns quants polítics
que, abusant del seu mandat, s'han omplert
les butxaques i han aconseguit que tots els
polítics portin una taca negra a sobre, per la
qual cosa molts ja no confien en ells. Es pen-
gen la bandera de l'honestedat i de la humili-
tat provocant que els que realment tenen
aquests valors quedin eclipsats davant la
societat. Hem de tenir clar, però, que és el
poble qui mana, per molt que ens vulguin fer
creure el contrari. El poble té el poder de
canviar les coses, té el poder del seu vot,
dret irrenunciable i que ningú li pot prendre.
Incertesa és el que pot provocar en algunes
persones una Catalunya independent, però
tothom tenim la certesa que Espanya no va
bé, és un vaixell a la deriva, sense timó i amb
un iceberg a menys de cent metres. Mentre
el Govern espanyol recentralitza i ens treu
autonomia per fer-nos desaparèixer, aprofi-
tant la seva majoria absoluta, Catalunya està
perdent diners, serveis públics, qualitat en
ensenyament... I sembla impossible esme-
nar els danys en l'estat del benestar provo-
cats per les retallades, perquè des del

Govern espanyol ens continuen exigint i exi-
gint econòmicament. Ells diuen que paguen
les nostres factures, però no, les factures
dels catalans les paguem nosaltres amb els
nostres diners, que ells han recaptat prèvia-
ment i, en gran majoria, no ens han retornat
després. A més a més, quan Catalunya
demana liquiditat, l'Estat ens fa un préstec a
un interès desorbitat, que ha estat concedit
amb els diners que tots els catalans hem
aportat. 
Per tant, no oblidem que si no ens volen dei-
xar marxar, no és per amor, ni per estima,
és purament per interès econòmic, ja que
sense les nostres aportacions econòmiques
ho tindran més que pelut. No esperem més,
marxem pel nostre bé i pel futur dels nostres
fills. Independència ja!

Irene Negre Estorach
Vicepresidenta de la Comarcal d'ERC del

Baix Ebre

Un futur (in)cert...

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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“Tota informació sempre té i
comporta més d'una versió i,
per aquest motiu, natros
volem informar a tots els ciu-
tadans de la nostra vila i
donar-los els detalls i tota la
informació al respecte. “La
meua intervenció serà des de
dues vessants, una com a
presidenta de la Fundació
Ulldecona, i l'altra com a
Alcaldessa d'Ulldecona”, va
dir Núria Balagué. 
Com a presidenta de la funda-
ció, Balagué va lamentar que,
després del comunicat de la
Fundació que va aparèixer
per les xarxes socials, “sap
greu que s'hagi actuat d'a-
questa manera i que apare-
gue aquest comunicat signat
per la Fundació, perquè com
a presidenta d'aquesta funda-
ció el mínim que els demano
és que qualsevol acció que
es faci des del patronat se'm
comunique, i ara no parlo
només com a patrona i presi-
denta d'aquesta Fundació,
també parlo per boca d'altres
patrons que tampoc en

saben ni en sabien res. És
inadmissible que es facin afir-
macions i declaracions d'a-
quest tipus, sense haver pas-
sat per una reunió prèvia del
Patronat i sense haver comu-
nicat res al respecte. Si volien
fer declaracions i atacs d'a-
quest tipus que els facin a
nivell individual però no
posant el nom d'una
Fundació al capdavant, sense
que en sàpigue res el seu
Patronat, que és el seu
màxim òrgan de representa-
ció”. Núria Balagué afegia
que “per a segons què, si que
saben on sóc i saben com
localitzar-me, com per exem-
ple per a signar nòmines, o
signar pòlisses de crèdit,
però quan convé i interessa a
uns quants la presidenta i el
patronat no existeixen. Ara
bé, quan a ells els convé si
que es convoca el patronat
per a donar-nos a conèixer la
informació que volen. És real-
ment vergonyós que s'actue
d'aquesta manera, a la nit i
amb traïció”. 
Ja en clau d’Alcaldessa
d'Ulldecona, Balagué consi-
dera que “el comunicat d'a-
quest passat dimecres de la
Fundació Ulldecona, publicat
a les xarxes socials, és un
atac a l'equip de govern de
l'Ajuntament d'Ulldecona.
Aquest comunicat diu que
l'Ajuntament d'Ulldecona no
els ha pagat cap factura
aquest any 2013, pel servei
de neteja que ens presten
(des de l'any 2009), i que el
deute ascendeix a 85.000
euros. Això és cert, millor dir
era cert en el moment que

aparegué el comunicat, i les
pancartes penjades als bal-
cons. Des d'aquí els demana-
ria que no fessin més
demagògia i que valoressin
tot el què l'ajuntament ha fet
per mantenir aquesta empre-
sa i aquests serveis. Potser
haurien de dir i fer públic
davant de tota la ciutadania
tots els ingressos que han
rebut de l'Ajuntament durant
l'any 2013, i totes les despe-
ses que ells no assumeixen i
que l'Ajuntament ve assumint
des de l'inici de la creació d'a-
questa fundació. La gent no
es pot arribar a imaginar de
quina magnitud estic parlant.
Aquesta empresa, lamenta-
blement, viu de subvencions i
aportacions de

l'Administració en general.
Tot contribuent d'Ulldecona i
barris ha de saber la veritat...i
ho dic així perquè tota despe-
sa de l'Ajuntament
d'Ulldecona s'assumeix grà-
cies als impostos de tots
natros”. L’Alcaldessa afegia
que “haurien d'explicar per-
què les factures d'aquest ser-
vei de neteja han entrat als
serveis econòmics del nostre
ajuntament, el dia 10 d'octu-
bre de 2013. L'Ajuntament
no vol la desaparició dels ser-
veis endegats, l'Ajuntament el
que vol és transparència en la
gestió. També lamentem que
ens acusen que financïen els
nostres sous, què fort, els
sous nostres i els sous seus
surten quasi bé del mateix

lloc, del mateix calaix (de les
arques de l'Ajuntament). Ja
que si no fos per tot el que
aporta l'Ajuntament a la
Fundació, aquesta Fundació
ja fa anys que hauria plegat.
També vull recordar a tothom
els sous de l'equip de govern
d'aquest Ajuntament, són
públics , actualment els regi-
dors de l'equip de govern
cobren 1.200 euros men-
suals i jo com a alcaldessa
1.400 euros mensuals i cap
de natros cobrem pagues
extres. Per tant, ja n'hi ha
prou de mentides i de mani-
pulació”. Segons va manife-
tar Balagué, la Fundació
Ulldecona està ubicada en un
local propietat de
l'Ajuntament d'Ulldecona, i la
majoria de les despeses d'a-
quest local van a càrrec de
l'Ajuntament. “Només assu-
meixen la neteja i paguen una
càrrega del dipòsit del gasoil
de calefacció un cop a l'any,
de les tres o quatre que nor-
malment es gasten durant
l'any. Del Centre Obert, Lúdik,
totes les despeses del local
també les assumeix
l'Ajuntament d'Ulldecona”.
“Tothom sap que l'Ajuntament
d'Ulldecona, gràcies a la ges-
tió de l'antic equip de govern,
és un dels més endeutats de
Catalunya, si, el deute que
l'Ajuntament d'Ulldecona està
suportant és de quasi 8
milions d'euros. Per tant,
amb aquests deutes que hem
d'assumir, és impossible que
la liquiditat del nostre ajunta-
ment sigui fluïda. 
En canvi la Fundació privada
Ulldecona, en cap moment, i

reitero EN CAP MOMENT, va
comunicar a l'Ajuntament
d'Ulldecona els preus que
pretenia cobrar a partir de
l'any 2013. A banda, hem de
dir que la factura del mes de
febrer va arribar a
l'Ajuntament d'Ulldecona el
dia 24 d'abril i la factura del
mes de març ens la van tra-
metre el dia 6 de juny. Una
empresa no pot pretendre
que a final d'any se li paguen
de cop factures per valor de
85.000 euros”. Per acabar
l’Alcaldessa deia que “a la
darrera reunió del Patronat
de la Fundació vaig jurar i per
jurar que en el moment que
l'Ajuntament tindria liquiditat
se li pagaria el màxim possi-
ble a la Fundació perquè
pogués pagar les nòmines. I
tal i com natros preveiem, el
dijous, 5 de desembre, la
Generalitat va fer la trans-
ferència de diners que
esperàvem, però degut al
pont i a les transferències
entre entitats bancàries a
l'Ajuntament fins al dilluns, 9
de desembre, no li van entrar
aquests diners al compte
bancari. I tal com se li va dir,
aquell mateix dilluns 9 de
desembre se li van ingressar
28.239 euros. Per tant l'ajun-
tament d'Ulldecona ja no els
deu 85.000 euros per les
factures del servei de neteja. 
L'Ajuntament d'Ulldecona ha
aportat a la Fundació
124.711,63 euros. Per tant
considerem que no es mereix
aquest tracte. I creiem que la
gent d'Ulldecona i barris es
mereixen tindre tota aquesta
informació acurada”.

L’equip de Govern de l’Ajuntament d’Ulldecona 
dóna la seua versió respecte l’afer de la Fundació

L’equip de Govern de
l’Ajuntament d’Ulldecona,
en un roda de premsa,
ha volgut aquesta set-
mana explicar i aclarir
el que està passant amb
la Fundació Privada
Ulldecona.

Arran d’una informació apareguda en una xarxa social sobre un suposat deute del consistori amb l’entitat ulldeconenca

Núria Balagué: “considerem que l’Ajuntament no mereixa aquest tracte. I menys de la forma en què s’ha comunicat”

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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L'Alcalde de Deltebre, José
Emilio Bertomeu, ha compa-
regut aquesta setmana en
roda de premsa recolzat per
la majoria de regidors i regi-
dores de l'equip de govern
per comunicar que "Gervasi
Aspa, primer tinent
d'Alcalde, és qui ha adquirit
els terrenys al voltant de la
zona del Molí dels Mirons"
tot i deixar clar que "aquesta
actuació s'ha fet de forma
individual, al marge del
govern municipal" mentre
subratllava "l'Ajuntament de
Deltebre no té cap docu-
ment urbanístic que condi-
cioni les futures actuacions a
la zona" i afegia "convocaré
una reunió amb tots els
grups municipals per expli-
car aquesta operació de
cara un nou plantejament del
futur POUM".
Per la seva banda Gervasi

Aspa, primer tinent d'Alcalde
i propietari dels terrenys
reclamava "ningú em pot res-
tringir els meus drets com a
ciutadà" i afirmava "normali-
tat, claredat i transparència
és el que hi ha hagut en tot
moment en aquesta com-
pra, no tinc res a dir ja que

l'operació l'he realitzat a
nivell individual" i referint-se
al grup municipal de CiU que
és qui ha fet públic l'opera-
ció "cree el ladrón que todos
són de su condición". Els
terrenys en qüestió, 40 jor-
nals de terreny no urbanitza-
ble, es troben dintre del nucli

urbà concretament estan
situats a la zona del Molí
dels Mirons de Jesús i Maria. 
Prèviament, CIU Deltebre
havia demanat, en un comu-
nicat, explicacions a l’alcalde
“desmentint la possible ope-
ració urbanística o, si no,
confirmar-la i cessar de

forma immediata i fulminant
el regidor suposadament vin-
culat amb l’operació i l’àmbit
urbanístic de l’Ajuntament”.
Aquest fet, per a CIU
Deltebre, “esdevindria d’una
gravetat d’abast inimagina-
ble si tenim en compte que
es materialitza als inicis dels
contactes i negociacions
polítiques per donar tràmit a
un nou planejament urbanís-
tic municipal que podria
reclassificar, com és lògic,
uns terrenys que es situen
en un lloc estratègic del nucli
urbà”. De confirmar-se,
assegura la formació,
“podria ser èticament repro-
vable i manifestament perju-
dicial per a la salut democrà-
tica”.

L'alcalde de Batea, Joaquim
Paladella, s'ha refermat en la
decisió de cessar l'activitat
de rehabilitació ambulatòria
a les instal·lacions de la
Fundació Privada Terra Alta
Segle XXI. Malgrat que Salut
va comunicar aquest
dimarts la reobertura del
servei després de compro-
var la "idoneïtat" de l'equipa-
ment i la legalitat contractual
del mateix, l'Ajuntament
insisteix que s'està incom-
plint la llei perquè la
Fundació no disposa de la
llicència d'activitat necessà-
ria. Davant d'això, l'alcalde

eximeix l'Ajuntament de qual-
sevol responsabilitat "en cas
d'una desgràcia", i ha enca-
rregat informes jurídics per
tal de prendre les actuacions
necessàries "d'acord amb la
normativa i en respecte a la
legalitat".
En un comunicat de premsa,
Paladella ha assegurat que
el Departament de Salut "és
coneixedor" que les
instal·lacions de la Fundació
"no tenen l'empara de la
llicència d'activitat necessà-
ria" i que, per tant, la reober-
tura del servei és contrària a
la llei. És per això que l'alcal-

de ha encarregat els infor-
mes jurídics adients per
estudiar prendre les actua-
cions necessàries d'acord
amb la llei. Davant la represa
del servei de rehabilitació i
logopèdia ambulatòria de la
Terra Alta que el Servei
Català de la Salut ofereix a
Batea, a través de la
Fundació Privada Terra Alta
Segle XXI a qui va adjudicar
el concurs, l'Ajuntament ha
assegurat que "donar aques-
ta activitat incomplint les nor-
matives de seguretat repre-
senta un risc per a la segure-
tat dels usuaris". L'alcalde

eximeix l'Ajuntament de qual-
sevol "responsabilitat" en cas
que es produeixi qualsevol
desgràcia, i l'atribueix direc-
tament al conseller de Salut,

Boi Ruiz; al delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, i a la
Fundació Privada Terra Alta
Segle XXI. 

L’alcalde de Batea estudia portar als jutjats
la reobertura del servei de rehabilitació

ERC d’Amposta reivindica la
necessitat que l’entrada de
la Fira de Mostres
d’Amposta sigui gratuïta.
Els sis regidors d’ERC
d’Amposta van retornar els
passis d’honor de la 53ena
Fira de Mostres “per expres-
sar el seu malestar davant
els incompliments de l’equip
de Govern a l’hora d’abonar
l’entrada”.
El mateix dia que s’inaugura-
va una nova edició de la Fira
de Mostres d’Amposta, el
portaveu del Grup Municipal
d’ERC va enviar “un escrit a
l’alcalde Ferré per recordar-
li que, el passat mes de
febrer, l’Ajuntament
d’Amposta va aprovar una
moció d’ERC en què es pro-
posava bonificar el preu
públic de l’entrada de la Fira
de Mostres, de manera que
el pagament suposés un
abonament que permetés
l’entrada a la Fira cada dia.
La carta ressaltava el fet
que la iniciativa va rebre el
suport unànime del consis-
tori però, en canvi, l’equip
de Govern només havia
rebaixat a 2 E el preu de
l’entrada normal, incomplint
l’acord de Ple”. Adam
Tomàs ha manifestat que
“amb aquesta acció, hem
volgut expressar el males-
tar davant la manca de
compromís polític de l’equip
de Govern”. 
D’altra banda des de
l’Ajuntament s’ha informat
que “ERC va presentar una
moció demanant que fos
gratis l'entrada a la Fira. Es
va contestar que s'estudia-
ria en comissió per als pro-
pers anys però que aquest
2013 ja no seria possible
perquè els preus públics
estaven aprovats. El que sí
que es va fer és baixar el
preu de les entrades a 2
euros i a més, permetre
l'accés lliure durant tot el dia
a qualsevol que comprés
una entrada, de manera
que la mateixa entrada ser-
via tant per al matí com per
a la tarda per poder entrar
tota la jornada”. El gest
d'ERC de retornar els pas-
sis d'honor, segons l'alcalde
d'Amposta, "arriba tard, per-
què els han retornat junta-
ment amb l'escrit després
de la Fira, i no sabem si
n'han fet ús o no. Això és el
de menys, la qüestió és que
l'equip de govern ha actuat
tal com ha dit que faria des
del primer moment. No és
descarta fer gratuïta l'entra-
da a la Fira, però ja es va dir
que hauria de ser per la
següent edició”.

“L’entrada de la
Fira de Mostres

d’Amposta ha de
ser gratuïta”

L’Alcalde de Deltebre desvincula del govern municipal
la compra dels terrenys del Molí dels Mirons

Gervasi Aspa: “ningú em pot restringir els drets com a ciutadà. És una compra normal i legal feta a nivell individual”

ACTUALITAT

Ahir al migdia es van fer
concentracions, davant
dels Ajuntaments, contra la
imminent aprovació del
Projecte de Llei de
Racionalització i
Sostenibilitat de

l’Administració Local
(ARSAL), responent d'a-
questa manera a a la crida
feta per les associacions
municipalistes ACM i FMC, i
als sindicats CC.OO. i UGT,
en considerar que aquesta

és una normativa que supo-
sa una invasió de com-
petències de la Generalitat
de Catalunya sobre l’organ-
tizació territorial i el règim
local previstes a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. 

Contra el Projecte de Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local

Ahir dijous, davant dels Ajuntaments, concentracions

CiU Deltebre
havia demanat
explicacions en
un comunicat
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El conveni es va signar
dimarts a la tarda pel presi-
dent de Ports de la
Generalitat i secretari
d'Infraestructures i Mobilitat,
Ricard Font; el director
general de Pesca i Afers
Marítims del Departament
d'Agricultura, Jordi
Ciuraneta; i el patró major
de la Confraria, Joan
Llambrich. L'acord, que s'ha
d'estendre a la resta de con-
fraries de Catalunya de
forma individualitzada i en
funció de les necessitats
particulars de cada cas,
suposa, segons ha destacat
Ciuraneta, l'aplicació d'un
nou concepte en la trans-
ferència d'ajuts públics al
sector allunyat del tradicio-
nal atorgament de subven-
cions: el "guanyar i guanyar",
o "fer una cosa a canvi d'una
altra".
De fet, segons ha precisat

Font, la idea és que a partir
dels recursos propis per a
inversions que genera
Ports, que disposarà en
aquest capítol de 6 milions
d'euros per al pròxim 2014
generats a partir de l'activi-
tat privada en aquestes ins-
tal·lacions, es destini 1 milió
a totes les confraries catala-
nes, que rebran els recursos
en funció dels objectius
complits. "Hem anat una
mica més enllà. No firmem
una subvenció sinó un con-
tracte programa. Esperem
que amb aquest milió d'eu-
ros les confraries siguin
capaces de millorar la pro-
ductivitat, innovar, tenir
millors resultats. I si això es
fa realitat, el 2015 el
podrem prorrogar. Fem que
els sectors es moguin i no
s'apalanquin", ha raonat.
Els compromisos de millora
durant els pròxims dos anys
que ha assumit l'entitat que
agrupa als pescadors de
l'Ametlla de Mar s'estructu-
ren en tres grans àmbits
amb diferent contribució a

l'hora d'aconseguir els ajuts:
la millora en l'eficiència de la
gestió de la llotja, amb un
30%; l'optimització de l'es-
pai portuari i de la flota,
introduint bones pràctiques,
un altre 30%; i el reforç del
control de la traçabilitat del
producte, que representa un
40%. 
En funció del grau d'imple-
mentació d'aquest progra-
ma, la Generalitat "bonifi-

carà" la Confraria amb el
50% de l'import que recapta
Ports per la taxa TA-4 de
pesca fresca de venda en
llotja -el 2% sobre la factura-
ció bruta del peix que hi
passa-, prenent com a base
les xifres de l'exercici de
2012, que en el cas de
l'Ametlla de Mar ascendeix a
uns 75.000 euros, segons
el secretari de la Confraria,
Josep Tomàs Margalef.

L'entitat, per la seva banda,
destinarà 15.000 euros pro-
pis a aquestes actuacions.
De l'èxit de tot plegat, en
dependrà també la seva prò-
rroga futura. Una comissió
de seguiment, a més, vet-
llarà pel seu compliment.
En el cas de la confraria
calera, concretament, tot
això es tradueix en l'aplica-
ció de mesures per reduir
despeses de personal i
corrent, fent minvar dels
costos de la fàbrica de gel,
energia o serveis externs, al
mateix temps que introduint
les noves tecnologies en la
facturació, la venda de peix
on-line o la tramesa electrò-
nica de dades. 
També hauran d'aplicar
millores de qualitat per al
consumidor amb mesures
de control alimentari, amb
un increment de les inspec-
cions per evitar peix venut
fora de llotja o la presència
de guàrdies de seguretat
que regulen l'entrada a la
subhasta de peix només per
a compradors acreditats.

L'Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita es pro-
mociona a París, concre-
tament al Saló Nàutic de
la capital Francesa. La
presència es fa sota el
paraigües de les
Estacions Nàutiques de
Catalunya, amb un mos-
trador propi. Gràcies al
treball en xarxa de les

estacions nàutiques cata-
lanes és possible tenir
presència en aquest saló,
essent possible promo-
cionar la Badia dels
Alfacs al mercat francès. 
França és un dels mer-
cats prioritaris atenent a
la proximitat amb
Catalunya i a la forta
presència de turistes fran-

cesos dintre la demanda
estrangera a la nostra
destinació. La Badia dels
Alfacs ofereix un dels
millors espais d'Europa
per a la pràctica dels
esports nàutics, que es
complementa amb tota
l'oferta gastronòmica i
cultural de les Terres de
l'Ebre.

La Ràpita es promociona 
al Saló Nautic de París

El conseller
d'Agricultura, Josep
Maria Pelegrí, ha reiterat
el suport de la
Generalitat a les deman-
des del sector pesquer
de la tonyina roja d'un
increment de les quotes
de captures i ha retret a
la comissària europea de
Pesca, Maria Damanaki,
la seva oposició. La reu-
nió de la Comissió
Internacional per a la
conservació de la tonyina
atlàntica (ICCAT) d'a-
quest passat novembre
va acabar descartant l'in-
crement en 500 tones
que reclamava el sector,
aixecant les ires dels
pescadors contra la diri-
gent comunitària.

Suport a
l’increment de

quota de
captura de

tonyina roja

Els Mossos d'Esquadra
van detenir el 30 de
novembre un veí de
l'Ametlla de Mar de 54
anys i de nacionalitat
espanyola, com a pre-
sumpte autor d’una
simulació de delicte i
d’un delicte d’estafa. 
El detingut “va denunciar
falsament un robatori a
casa per cobrar de l’as-
seguradora”, segons
han informat aquesta
setmana els Mossos en
un comunicat.

Robatori per
cobrar de

l’asseguradora

Ports bonificarà amb 75000 euros els pescadors de la
Cala si milloren l’eficiència de la llotja i la flota

La Confraria de Pescadors de l’Ametlla s’ha compromès a introduir mesures de millora

Una de les principals fires nautiques d’Europa

ACTUALITAT

ACN
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El comerç local amb la
col·laboració la Regidoria
de Comerç de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar enceta avui diven-
dres 13 de desembre una
nova campanya de dina-
mització del teixit comer-
cial local. 
I és que després de fer
balanç de la campanya
estiuenca des dels
comerços i la regidoria de
Comerç s'ha posat fil a l'a-
gulla per continuar estimu-
lant el comerç a través
d'una estratègia a curt,
mitjà i llarg termini. 
Sota el títol “Aquest Nadal
compra al comerç local”
es realitzaran diverses
accions amb l'objectiu

d'influir en els ciutadans
de l'Ametlla de Mar per-
què facin les seves com-
pres de Nadal a la locali-
tat, intentant reduir en el
possible la marxa de
clients que compren fora
de la població.
Des de la Regidoria de
Comerç s'ha engegat una
campanya mitjançant car-
tells publicitaris que es
distribuiran pels establi-
ments, a més del disseny
i edició de les butlletes
que repartiran una trente-
na de comerciants entre
els seus clients que dona-
ran dret a participar en el
sorteig d'un premi de
3.000 E.

Opcions de compra
A la vegada, l'Ajuntament
oferirà gratuïtament l'acti-

vació de 4.500 tiquets
d'aparcament d'una hora
gratuïta al pàrquing muni-
cipal
Aquesta campanya de
dinamització del comerç
local es veurà reflectida

en els mitjans de comuni-
cació locals, tant a La
Cala RTV com a la Revista
Des dels Quatre Cantons.
Albert Medrano, regidor
de Comerç explicava que,
“després de la implicació

amb la campanya de l'es-
tiu i de parlar de nou amb
els comerciants, aquesta
campanya posa eines al
seu abast per a facilitar i
incrementar la presència
de clients als establiments
durant el període nada-
lenc. Ells ens han plantejat
les seves inquietuds i
nosaltres, dins de les nos-
tres possibilitats, ajuda-
rem a posar-les en pràcti-
ca”.
Amb l'objectiu d'ampliar
les possibilitats de com-
pra, els comerços locals
van acordar amb la
Regidoria de Comerç l'o-
bertura dels establiments
els dissabtes 21 de
desembre i 4 de gener tot
el dia i els diumenges dia
22 de desembre i 5 de
gener fins al migdia.

Després del descobriment de
la placa del carrer que porta
el nom de l’alcalde republicà
ampostí Josep Villalbi, Oriol
Junqueras, acompanyat del
portaveu republicà municipal
Adam Tomàs, del diputat al
Parlament de Catalunya Lluís
Salvadó i del president de la
Federació de l’Ebre d’ERC
Gervasi Aspa, va visitar la Fira
de Mostres. Després, davant
un Auditori de la Unió
Filharmònica ple de gent, el
president d’ERC va oferír la
conferència ‘Caminant cap a
la independència’. L’acte fou
presentant pel portaveu muni-
cipal d’Esquerra, Adam
Tomàs, que a més de desta-
car la feina constructiva que
intenten fer a l’Ajuntament
d’Amposta va recordar que

en aquell mateix Auditori, tres
anys abans, havia estat preci-
sament Oriol Junqueras qui
l’havia acompanyat en la seva

presentació com a cap de llis-
ta per a les eleccions munici-
pals de 2011.El president
d'ERC, durant la xerrada, va

insistir que el 84 % dels cata-
lans volen un referèndum per
votar a favor o en contra de la
independència. Junqueras va
defensar que la pregunta de
la consulta ha de ser sobre la
independència. ‘Una pregunta
normal com la que s'ha fet als
països que ens han precedit o
com es farà properament a
Escòcia’, va manifestar, tot
afegint que 'si la majoria
absoluta de la ciutadania de
Catalunya diuen que volen
votar sobre un Estat indepen-
dent, com no ha de ser inclu-
siu, això? Com pot ser que
això sigui menys inclusiu que
demanar de votar una cosa
que ningú no ha demanat?
Com pot ser que votar sobre
l'Estat propi sigui més inclusiu
que votar sobre l'Estat inde-

pendent, si resulta que
ningú no vol votar sobre
l'Estat propi i tothom vol votar
sobre l'estat independent?’.
Junqueras, per tant, no com-
parteix que es pugui pregun-
tar per un futur ‘estat propi’ o
un ‘estat federal o confede-
ral’, i sí que comparteix, en
canvi, la proposta de pregun-
ta tant del Consell Assessor
per a la Transició Nacional
com de l'ANC, que han dema-
nat que es pregunti sobre un
estat independent. El presi-
dent republicà ha advertit del
perill que hi ha que finalment
la ‘pregunta s'acabi assem-
blant a un gag del programa
Polònia’. Oriol Junqueras va
mostrar-se convençut que, un
cop Catalunya faci un gest
clar per a la celebració de la

consulta i quedi clar que les
reivindicacions són serioses,
la comunitat internacional
haurà de prendre una posició,
‘o bé a favor dels que volen
votar, o bé a favor dels que
no volen votar, ni volen deixar
que ningú voti’. Per al líder
republicà, la negativa de
l'Estat espanyol a celebrar la
consulta posaria la comunitat
internacional ‘en una situació
incòmoda perquè tard o d'ho-
ra hauran de posicionar-se i
donar suport a una de les
dues parts’. Finalment, una
vegada acabat l’acte, Oriol
Junqueras va participar en el
sopar amb què la Secció
Local d’ERC d’Amposta
homenatjà Carme Pañella i
Andreu Brines, militants histò-
rics del partit.

Junqueras vol una pregunta normal sobre la independència

El pavelló firal de Móra la
Nova acollirà el proper cap
de setmana,  la X Fira de
Nadal . Hi participaran 33
estands de comerciants i
entitats locals sense ànim
de lucre. Pel que fa a aques-
tes entitats realitzaran diver-
ses activitats en pro de la
Marató de TV3.  Així, el Club
de Tunning celebrarà un
Campionat de PS3 dissabte
a les 17 h, l’Agrupació
Juvenil els Descarrilats
faran un Tapeo musical dis-
sabte a partir de les 19 h, la
Penya Blanc i Blava ha pre-
parat un Vermut solidari i
partides de futbolí i de ping-
pong diumenge a partir de
les 11 h, la Lliga contra el
càncer vendrà el seu mer-
chandising i Càritas produc-
tes artesanals per encendre
l’arbre de la Marató.  La
inauguració de la fira serà
dissabte a les 16 h de mans
del director dels Serveis
Territorials de Cultura i alcal-
de de la població, Ferran
Bladé.

La Fira de Nadal de
Móra la Nova, amb
la Marató de TV3

‘A l’Ametlla, aquest Nadal 
compra al comerç local’

Sota aquest lema, els comerciants, amb el suport de l’Ajuntament, han engegat una campanya

Dissabte, a Amposta, va participar en els actes de tancament del 80è aniversari de la Secció Local

ACTUALITAT

L’alcalde republicà ampostí 
Josep Villalbi  ja té carrer

El president d’Esquerra
Republicana de Catalunya,
Oriol Junqueras, va partici-
par el passat dissabte 7 de
desembre en diverses acti-
vitats organitzades per
cloure la commemoració
del 80è aniversari de la
Secció Local d’Esquerra a

Amposta. En una d'aques-
tes, Junqueras, acompan-
yat de militants, càrrecs del
partit i familiars de l’alcalde
republicà ampostí Josep
Villalbí i Verge, va participar
en el descobriment de la
placa del carrer que porta
el seu nom al barri de les

Quintanes. Allà mateix, un
descendent de Villalbí relatà
la seva trajectòria política,
tot recordant que fou regi-
dor d’ERC l’any 1934 i
alcalde el 1936. Unes
notes musicals amb clari-
net posaren punt final a un
acte íntim i molt emotiu.
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El portaveu de CiU a la
Comissió de Pressupostos
del Senat, Ferran Bel, ha
aconseguit introduir una
esmena, transaccionada
amb el PP, als Comptes
Públics durant el seu debat
en el Ple que permetrà la
creació d'un crèdit de boni-
ficació de 420Û per a
microempreses, d'entre 1 i
5 treballadors, destinat a
formació, en lloc d'un per-
centatge. D'aquesta mane-
ra, es facilita que les
empreses tinguin recursos
suficients per a aquesta
àrea. L'esmena s'ha tran-
saccionat sobre la base de
la 3.111 de CiU amb el
suport del PP. Tal i com ha
assenyalat el senador Bel,
“es tracta d'una reivindica-
ció de la patronal i les
empreses”.
Inicialment, la modificació
incorporada en el text pel
grup popular penalitzava
durament les microempre-

ses (d'1 a 5 treballadors)
que suposava, de fet, una
reducció de l'import del
crèdit destinat a formació
bonificada dels seus treba-
lladors.
En la proposta de CiU inclo-
sa en el projecte de Llei de
Pressupostos Generals de
l'Estat l'import era fix (420
E), mentre que, després de
la incorporació de l'esmena
presentada pel grup popu-
lar, el tracte dispensat a
aquesta tipologia d'empre-
ses s'equiparava al rebut
per les empreses de fins a

9 treballadors.
Aquesta equiparació impli-
cava que l'import bonificat
destinat a aquest concep-
te, per a les empreses d'1
a 5 treballadors, anava a
ser igual a la quantia
ingressada per l'empresa
en concepte de formació
professional durant l'any

2013 (100% de bonifica-
ció). El que suposa també
un import menor a l'inicial-
ment previst per comptar
amb pocs treballadors, la
qual cosa suposava unes
aportacions a formació
professional més aviat
modestes. 
Aquest fet, tal com ha

assenyalat Bel, “dificultava
la participació d'aquestes
microempreses en forma-
ció i afectava per exemple
a Catalunya, a més de
33.000 establiments, més
del 50% de les empreses
que el 2012, van dur a
terme accions de forma-
ció”.

Ferran Bel aconsegueix als PGE un crèdit de bonificació
de 420 E destinat a formació a les microempreses

El senador destaca que es tracta d’una ‘reivindicació de la patronal i les empreses’

REDACCIÓ

Avui divendres 13 de desembre
el diari electrònic Ebredigital.cat,
la web històrica del Setmanari
L’EBRE creada l’any 1997 sota
la direcció de Josep Lluís Villa,
quan va convertir-se en el primer
mitjà d’informació a internet de
la província de Tarragona, expe-
rimentarà una transformació
completa ja que canviarà de
nom, i a més a més donarà pas
a un futur portal àudiovisual i
multimèdia que promet conver-
tir-se en la referència informativa
i de serveis del territori del sud
de Catalunya.
El canvi immediat més impor-
tant per als internautes és que el
diari digital fet des de la redacció
del setmanari L’EBRE, passarà a
dir-se setmanarilebre.cat. A la
pràctica serà únicament un
canvi de nom ja que la web no
experimentarà canvis i conti-
nuarà donant els mateixos ser-
veis que fins ara, on s’ofereix
una àmplia i completa agenda

cultural i d’oci actualitzada dià-
riament, complementada amb
la publicació periòdica de les
notícies més importants que
passen a la setmana, a més de
comptar amb els articuistes
habituals del periòdic i de la
seua hemeroteca per tal de
poder aquirir el setmanari per
mig de PDF, al mateix preu que
el setmanari.
El nou portal
El que també començarà a
caminar avui divendres és el
nou portal que creen i impulsen
conjuntament els socis de la
nova empresa Ebre Digital SL.,
formada per l’empresa televisiva
del setmanari L’EBRE i la seua
homònima també vinculada al
gratuït MÉS EBRE. De fet, no és
casualitat que per impulsar la
unió de televisions (inaugurada
el passat 28 de setembre) ja es
fer servir la mateixa nomenclatu-
ra del portal d’imminent apari-
ció, perque tant que la nova tele-

visió, Canal Terres de l’Ebre,
com el portal formen part d’un
mateix projecte i estratègia de
futur, amb vocació de lideratge
a nivell territorial pels actius que
suma.
En aquest sentit ja es pot
avançar que la posada en
marxa del nou portal multimèdia
es produirà el divendres 31 de
gener de 2014, en un acte que
serà presidit per l’actual
Secretari de Comunicació del

Govern de la Generalitat, Josep
Martí.
L’altre canvi que també
començaran a trobar els inter-
nautes des d’aquest d’aquest
divendres és que a l’accedir a l’a-
dreça web ebredigital.cat, apa-
reixerà una pàgina de cortesia
explicant aquesta situació de
migració cap al nou mitjà,
durant el proper mes i mig. 

El que mentrestant
s’està preparant des del depar-

tament tècnic és un potent por-
tal àudiovisual, que reunirà tot el
potencial de producció pròpia,
pivotant sobretot amb la redac-
ció del nou Canal Terres de
l’Ebre, però nodrint-se també,
com a agregador de noticies
d’actulalitat, el conjunt mitjans
de comunicació, escrits i
radiofònics, que s’apleguen al
voltant dels dos grups de comu-
nicació local, a més del conjunts
de webs i mitjans digitals en clau
ebrenca.
Una oferta de rabiosa actualitat
que es completarà amb un ser-
vei d’agenda exhaustiu, creuant
la informació amb els llocs d’in-
terès públics i privats dels 52
municipis del territori, més altres
aspectes culturals i socials com
per exemple les biografies dels
principals protagonistes de la
regió ebrenca. Tot plegat una
oferta que vol convertir l’ebredi-
gital en el gran mitjà de referèn-
cia a partir d’aquest any 2014.

Ebredigital.cat, la històrica web del setmanari L’EBRE,
canvia de nom per donar pas al nou portal de referència

Des de l’Ajuntament s’ha acla-
rit que “dir que el projecte de
Ciutats Digitals ha estat un
fracàs és fer una afirmació
bastant arriscada. L'alcalde
recorda que el projecte abar-
cava diverses accions de les
quals les mes importants
s'han executat i amb èxit.
L'actuació que implica un
70% del tota que és l’obra
civil per crear la xarxa de tele-
comunicacions està executa-
da i se’n treu profit perquè les
dependencies municipals
estan connectades gràcies a
això amb una molt bona cone-
xió. La ciutadania no en té
percepció però per al nivell de
connectivitat que hi ha ara
mateix, fer tota aquesta obra
a l'Ajuntament li hagués sortit
molt car, i ara no és un proble-
ma. Sí que té, per tant, una
gran repercussió. El fet que
els portals de les comunitats
no s'hagin usat com estava
previst no implica que el pro-
jecte en la seva totalitat hagi
estat un fracàs, els motius de
que no s'hagin dimanitzat a
nivell ciutadà les comunitats
són molt diversos, mentre es
realitzava la implementació
dels portals a Internet va
irrompre el web 2.0 que dóna
totes les facilitats del servei
que es proposaven a les
comunitats de Ciutat Digital i
a més sense necessitat d'a-
quirir el DNI digital que s'està
implantant molt a poc a poc
entre la ciutadania”.

“Afirmació arriscada”

ACTUALITAT

“D’aquesta manera, es

facilita que les

empreses tinguin

recursos suficients per

a aquesta àrea”

L’estrena de nou portal, creat des de la mateixa empresa del nou Canal Terres de l’Ebre, s’inaugurarà el 31 de gener

El grup municipal del PSC
a l’ajuntament d’Amposta
ha volgut denunciar públi-
cament “el fracàs del
Projecte Amposta Ciutat
Digital que havia per de
servir per dinamitzar la
comunitat educativa
ampostina, les entitats
locals i el sector empresa-
rial i comercial de la ciu-
tat, i dotar-les d’eines
telemàtiques per a les
seves necessitats”.
Segons “dades facilitades
el projecte que es va
desenvolupar entre els
anys 2004 i 2007, va
comptar amb un finança-
ment total de 898.284
euros, aportats en un 50
% per la Generalitat, un 25
% per l’Estat i un 25 % per
l’Ajuntament. L’auditoria
elaborada pels tècnics
municipals informava que
els objectius no s’han
complert a causa d’una
‘falta d’implicació ciutada-
na’ i per ‘la ràpida obso-
lescència tecnològica per
l’aparició de les xarxes
socials i els serveis de
missatgeria gratuïta’”. Per
tot això, el portaveu socia-
lista, Toni Espanya ha
estat molt contundent “en
denunciar el fracàs del
projecte”. 

“Fracàs
d’Amposta

Ciutat Digital’
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Zaida Ardit té 18 anys i és
d’Amposta. Està estudiant
Traducció i interpretació a la
Universitat Pompeu Fabra
(Barcelona). En un any de
centenari per Freixenet, ella
és una ‘bombolla’ de l’em-
blemàtic i conegut anunci
nadalenc. Per a la seva gra-
vació, l'empresa va voler
comptar amb la presència
de les diferents “bombolles”
que han anat participant
durant tots aquests anys en
la campanya publicitària de
la marca (algunes fa molt de
temps) i les noves “bombo-
lles”. Zaida recorda que “el
dia de la gravació ens vam
trobar les “bombolles històri-
ques” (les que ja havien par-
ticipat anteriorment en la
campanya), les “bombolles
futuristes” (les noves bom-
bolles, jo entre elles), les
figurants especials (les bom-

bolles que havien passat un
càsting i, per tant, es poden
reconèixer a l'anunci) i per
últim, la protagonista Aida
Flix. També es va comptar
amb la participació d'alguna
de les components de l'e-
quip olímpic de natació sin-
cronitzada”. La gravació és
va dur a terme al Liceu des
de les 18:30 h fins les 4:30
de la matinada. Zaida, pati-
nadora del CP l’Aldea, expli-
ca com va arribar-hi: “la veri-
tat és que em va fer moltís-
sima il·lusió poder participar
en aquest anunci. Recordo
que el primer que vaig rebre
va ser un sms de l'agència
de publicitat a la qual estic
inscrita preguntant per la
meva disponibilitat durant
els dies de gravació. Al cap
d'uns dies em van trucar per
confirmar l'hora i per expli-
car-me què havia de portar i

com havia d'anar.
Personalment, m'ha agradat
molt l'experiència i ha estat
un honor haver format part
de la campanya publicitària
de Freixenet 2013, encara
que sigui en qualitat de figu-
rant”.  Al brindis final de l’a-

nunci, Zaida està situada en
peu sota el segon zero del
100. “Se'm pot reconèixer
una mica gràcies a què la
meva companya de la dreta
està asseguda i, com a con-
seqüència, se'm pot distin-
gir millor”.

Acompanyant al repte de Javi Padrosa de rodar 24 hores ininterrompudes

Llibre ‘Pista Hitz’

La Sala d’Actes de
l’Ajuntament de Móra la Nova
acollirà el pròxim 12 de
desembre a partir de les set
de la tarda la conferència
"Dones i transició democràtica
a Catalunya" a càrrec de la his-
toriadora Isabel Segura.
Aquesta xerrada s’emmarca
en el cicle de conferències del

Congrés Obert-Cicle de
Conferències “1960-1980.
Transicions i canvis a les
terres de parla catalana”,
organitzat per l’Institut Ramon
Muntaner (IRMU), la
Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana
(CCEPC) i el Memorial
Democràtic de la Generalitat.

Congrès Obert a Móra la Nova

Les Terres de l'Ebre conti-
nuen patint pel que respec-
ta a pèrdues d'ocupació,
però el ritme de destrucció
de llocs de treball s'ha
moderat durant el tercer
trimestre de 2013, segons
el Butlletí d'Anàlisi de la
Conjuntura Local que ela-
bora la Càtedra
d'Economia Local i

Regional de la URV. 
Tot i que encara clarament
negatives, les dades d'a-
quest període són menys
dolentes que les del segon
trimestre, amb una caiguda
de l'afiliació a la Seguretat
social del -5,3%, un punt
per sobre de l'anterior,
situant-se en un -4,3% inte-
ranual.

Informe econòmic de la URVAmb aquest motiu l' asso-
ciació Va Per Tu Vidal, cre-
ada en memòria del jove
ciclista Vidal Fusté, organit-
za per segon any un mural
amb torxes, al que l'any
passat van assistir gairebé
1000 persones. En aques-
ta ocasió al Velòdrom de
Tortosa, on, prèviament
(des de dissabte la tarde)
diferents voluntaris hauran
estat rodant 24 hores al
costat del triatleta Javi
Padrosa. La concentració
és a les 18h al Velòdrom
on es podrà gaudir d’ una
xocolatada popular i del
concert del grup de
rythm&blues VERSUS. Els
tiquets per adquirir la torxa
es poden adquirir prèvia-
ment a Sports Adam i el
mateix dia 15 de desembre
al Velòdrom.

1000 torxes il.luminaran el velòdrom 
de Tortosa per la marató de TV3

El dia 15 de desembre
de 2013 es celebra la
Marató de TV3 que
aquest any va dirigida a
la lluita contra les malal-
ties degeneratives.

Zaida Ardit, la bombolla ampostina de
l’anunci televisiu de Freixenet

Al brindis final, Zaida està situada en peu sota el segon zero del 100

ACTUALITAT

L'Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Deltebre us
convida a la presentació del
llibre "Pista Hitz, la mirada
d'un enginyer", d'Albert
Curto i Laura Tienda. 
Editat per Onada Edicions
"Pista Hitz, la mirada d'un

enginyer" és un llibre d'imat-
ges de l'època en què es va
construir l’emblemàtic Lo
Carrilet. L'acte de presen-
tació tindrà lloc el dijous 19
de desembre, a les 20h a la
sala d'actes de la
Biblioteca.

‘L’artesania dels vestits de paper’
L'ajuntament d'Amposta i el
Museu de les Terres de
l'Ebre organitzen, del 15 de
desembre fins al 7 de gener
de 2014, l'exposició, en

motiu de la Fira de Santa
Llúcia, patrona dels oficis
d'agulla, que aquest any
homenatja el col·lectiu de
modistes de paper locals.

L’Ajuntament de Tortosa i
l’Obra Social “la Caixa” han sig-
nat un conveni de col.labora-
ció en el marc del Programa
d’aliments solidaris, mitjançant
el qual s’implementarà un pro-
jecte de treball conjunt i en
xarxa entre el mateix
Ajuntament i les entitats
socials que treballen a la ciutat
per fer arribar aliments a les

persones que ho necessiten.
El projecte consisteix en la
implantació del programa de
manera que totes les parts
puguin treballar simultània-
ment. “L’Ajuntament de
Tortosa fa un important esforç
en matèria de polítiques
socials i manté una estreta
col.laboració amb les entitats
d’aquest sector”.

Eufònic Urbà. La mostra d’arts visuals i sonores de les
Terres de l’Ebre es traslladarà durant tres dies (12, 13 i
14 de desembre) al nou centre Arts Santa Mònica de
Barcelona. 

Actualitat

La presidenta de l’Associació
Va per Tu Vidal, Isabel Muñoz
Llasat, ha mort aquest dime-
cres. Els Quicos, a Facebook,
han comunicat la mort de la
dona de Jordi Fusté, la qual feia
mesos que lluitava contra la

seua malaltia. El funeral fou ahir
a la catedral de Tortosa. Isabel
Muñoz, mare del jove Vidal
Fusté -qui va morir l'estiu del
2011- i dona de Jordi Fusté,
membre de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries. 

Ens ha deixat Isabel Muñoz

Conveni Ajuntament de Tortosa i ‘la Caixa’

JESÚS RUIZ
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CRAC de la setmana: Diumenge, amb motiu de la Marató
MICHEL VIÑAS

L’ONADA ULLDECONA, PROTAGONISTA EN DIRECTE A TV3

Com cada any, els centres
de L’Onada Serveis organit-
zen activitats per tal de rec-
patar fons per a la Marató
de TV3. Entre altres, a la
Ràpita es farà una desfilada
benèfica, a Alcanar, també
dissabte, hi ha prevista una
obra de teatre i a Deltebre
una punxada de globus soli-
daris. Però enguany l’activi-
tat que sense dubte serà
més mediàtica tindrà lloc
diumenge a L’Onada
Ulldecona. De les 12 conne-
xions que efectuarà la tele-
vió catalana en directe
durant la Gala de diumen-
ge, una d’elles serà a
Ulldecona, a L’Onada. Un
fet meritori i que remarca la
feina solidària de tots els
centres.  Àngels Reverter
és directora tècnica i psicò-
loga de la Residència
L’Onada Ulldecona.  Ella
ens ho explica.

Més Ebre: Ser una de les
connexions en directe de
TV3 a la Gala, és un gran
premi.
Angels Reverter: La veritat
és que sí i per això estem
molts satisfets, tots ple-
gats. Es un orgull i un com-
promís a la vegada per tre-
ballar al màxim perquè tot
surti el millor possible.
ME: Quina activitat teniu pre-
parada?.
AR: Tots els anys, tots els
centres de L'Onada organit-
zem diferents activitats per
tal de recaptar diners per a
la Marató de TV3, aquest
any dedicada a les malal-
ties neurodegeneratives. A
la residència estem molt
sensibilitzats amb aquest
tipus de malalties, perquè
treballem a diàri amb perso-

nes que les pateixen, i amb
els seus familiars, sobretot
amb persones amb demèn-
cia, com l'Alzheimer.
Preteniem simbolitzar les
demències i ens va semblar
que una manera bonica de
fer-ho era amb una tirada
de globus amb records,
representant que en les
demències els records se'n
van però les persones es
queden. De fet, el lema de
l'activitat és “deixar anar els
records no vol dir oblidar”. 
ME: Com va sorgir la iniciati-
va i per què captiveu a TV3
per a venir fins a Ulldecona?.
AR: La iniciativa neix de la
Residència L'Onada
d'Ulldecona, i es fa gran el
dia que TV3 contacta amb
nosaltres per a comunicar-
nos que de les 2200 activi-
tats registrades a la web de
La Marató, la nostra tirada
de globus amb records és
una de les 12 conexions en
directe durant la gala. Ens
expliquen que de tirades de
globus se'n fan però que el
nostre lema i simbolisme
amb les demències els va
agradar moltíssim. Ens van
fer molt feliços, i al mateix
temps sentir-nos molt res-
ponsables. I a partir d'a-
quell moment, l'activitat ha
anat creixent. La tirada de
globus serà amb música,
acompanyada per la Banda
de música d'Ulldecona i
l'Escola de música, 120
músics en total. I a banda
del avis, famílies i personal
de la residència,
l'Ajuntament d'Ulldecona,
moltes entitats i gent del
poble ens donen suport:
grallers i gegants, amb els
gegants d'Ulldecona Lluc i
Pietat, clubs de twirling

d'Ulldecona i La Vie, club de
futbol, escola de futbol,
club de patinatge,
Associació de mestresses
de casa… i molts de fal-
duts i faldudes.
ME: Quan és la gran cita?.
AR: La tirada de globos és
al pati del Col·legi Públic
Ramón i Cajal, que ens
cedeix l'espai, el mateix
diumenge 15 de desembre.
La convocatòria és a les 12
h. i la connexió en directe

amb la gala de la Marató de
TV3 és les 13h. 
A partir de les 10.30 h. hi
haurà activitats per als
nens, organitzades per
l'Ajuntament d'Ulldecona, al
mateix pati de les escoles.
Les participacions són a 2
E i es poden comprar a la
residència, al retén de
l'Ajuntament i altres punts
de venta repartits pel
poble. A la mateixa partici-
pació hi ha un espai on
escriure un record impor-
tant, que el dia de marató
lligarem al globus i deixa-
rem anar. Així, cadascuna
de les persones que n’han
comprat un de solidàri han
tingut l'oportunitat d'escriu-
re un record important de la
seua vida i escrivint-lo, l'han
tornat a recordar i viure. I el
més important, demostren
ser solidaris. Des de
L'Onada d'Ulldecona ani-
mem a tothom a participar,
a la gent del poble i també
les poblacions veïnes, per-
què és per una bona causa
i una oportunitat única per
demostrar la nostra solida-
ritat, TV3 ens la brinda i a
Ulldecona no la deixarem
escapar. Moltes gràcies a
tots i a totes els que ho
fareu possible.

Durant la Gala que emetrà TV3 diumenge, amb motiu
de la Marató, hi ha 12 connexions en directe. 

Una d’elles serà amb L’Onada Ulldecona, per la 
iniciativa de la tirada de globus. Està prevista a les 13

hores. El lema de l’activitat és ‘deixar anar els
records no vol dir oblidar’. 

Hi ha implicació màxima a Ulldecona.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

José Antonio Vilchez, presi-
dent del Roquetenc, agraia a
Ximo Talarn “les facilitats per
arribar a una entesa. Ell també
va veure que s’havia de fer
alguna cosa i  va ser el primer
en plantejar-ho. Ha hagut un
acord cordial que cal desta-
car”. Sobre les possibilitats
del Roquetenc, amb un pres-
supost baix, i si és total la res-
ponsabilitat del tècnic, el presi-
dent aclaria que “està clar que
no és tot responsabilitat seua.
Es compartida. Però ja sé sap
que al futbol quan no hi ha
resultats, normalment s’acaba
decidint per aquí. Es el més
fàcil per poder buscar un revul-
siu, un canvi en la dinàmica.
Sabem que ho tenim molt
complicat però queda molt i
no és impossible. I s’inten-

tarà”. Si Talarn tenia tot el
suport de la junta directiva,
Vilchez comentava que “és
normal que en un grup no tot-
hom vegi les coses igual.
Però, en qualsevol cas, ara
estem en un moment en què
s’havia de pendre alguna deci-
sió. N’hi ha que pensen que ho
haviem d’haver fet abans i
altres que no estaran d’acord.
No obstant, ho fem pensant
en el bé de l’equip”. 

Una vegada es va conèixer la
notícia, el Roquetenc va bus-
car tècnic. Josep Curto,
exporter del club, fou la prime-
ra opció. Però finalment no es
produirà el fitxatge i Curto així
va comentar-ho, tot i que aju-
darà en els primers dies amb
Selu, segon entrenador, amb
qui estarà demà a la banqueta
en aquesta transició. S’han
sentit altres possibilitats, com
Fernando Garcia, ara al cos

tècnic del Tortosa, Miquel Bes
o Antonio Morales. Però l’es-
collida ha estat la de Harri
Arraut. 
Harri, que va estar al futbol
base del Tortosa, al Perelló, al
Sant Jaume i al Campredó, la
lliga passada, torna a les ban-
quetes: “amb molta il.lusió per
intentar sortir de la situació
actual i també, lògicament,
per tornar a entrenar. Màxima
implicació i ganes en una cate-
gioria en la que debuto. Un
altre repte que també
m’il.lusiona”. L’equip és cuer
amb set punts: “està compli-
cat però no impossible. Anem
a treballar setmana a setmana
per intentar aconseguir-ho”. 

Harri Arraut, nou tècnic

Després de la derrota al
camp de l’Ampolla (3-0),
de dijous dia 5, el tècnic
Ximo Talarn i la junta
directiva es van posar
d’acord per buscar un
revulsiu davant de la
situació de l’equip.

ACTUALITAT. CD ROQUETENC

Dimecres fou presentat a la plantilla 

M.V.

Harri Arraut, nou tècnic del Roquetenc

Tal com es va comentar,
Selu i Josep Curto

dirigiran l’equip en
aquest primer partit.
Harri és possible que
estigui a la graderia,

veient el seu nou equip
contra el Catalònia.

Primer partit

Demà dissabte, a les 17 hores

La Rapitenca rep el líder
TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca rebrà demà dis-
sabte el líder Europa (17 h). Un
partit avançat a la jornada de
diumenge per la desfilada so-
lidària que hi ha a la nit organit-
zada per L’Onada Serveis de la
Ràpita i en la que hi participen
jugadors rapitencs. 

Després del descans, la Ra-
pitenca, que dimecres va jugar
un partit d’entrenament a Jesús
i Maria, afronta el duel amb mol-
ta il.lusió per sorpendre el líder
i seguir amb la línia de bons re-
sultats de les darreres setma-
nes. “Queden 3 partits per aca-
bar la primera volta i ens
manquen quatre punts per po-
der estar dins de les previsions.
Sabem que rebem al líder i que
serà un partit complicat. Hem
d’estar molt centrats en defen-
sa i esperar aprofitar la nostra
opció en atac”, deia Teixidó, el
mister. 

Munta, convocat amb la se-
lecció catalana amateur que va

passar la ronda contra Balears,
i Yèlamos seran les baixes afe-
gides a les ja existents. Torna
Ortega mentre que David Pino
serà dubte, però també podria
fer-ho.

Per la seua part, l’Ascó, se-
gon classificat, visitarà diumen-
ge el Vilassar amb l’objectiu de
refer-se de la derrota de la jor-
nada anterior a casa contra el
Rubí. Un partit en el que la mo-
tivació asconenca ha de ser la
garantia per a recuperar la
dinàmica de bons resultats que
es portava fins el partit prece-
dent quan el Rubí va remuntar a
la segona part i es va imposar
per 1-2. 

Entenc totes les opinions que
els darrers anys ha generat
aquest programa nocturn que ha
marcat una època a la televisió.
Principalment, els barcelonistes
no podien estar d’acord amb un
espai en el que es dinamitava al
Barça i al barcelonisme de forma
indiscriminada, sobre tot per un
parell de convidats gairebé habi-
tuals. El plató de Punto Pelota
era un petit Bernabéu. Està clar.
Però sempre hi havia presència
de periodistes de Barcelona que
donaven molt de joc. 

Malgrat la barcelonitis que es
vivia i la cadena on es feia aquest
programa, en la seua etapa ante-
rior, jo he d’admetre que el se-
guia asiduament i que, alternant
amb l’altre que s’emetia abans a

MarcaTV i
ara a
Energy, em
servien de
classe teò-
rica per
veure el que s’ha de fer en se-
gons quins moments i també el
que no. El cert és que la setma-
na passada, quan d’un dia per a
un altre, vaig veure un canvi dia-
metral en la direcció i els convi-
dats del programa vaig sentir
nostàlgia perquè formaven part
del meu dia a dia. I per molt que
s’intenti, res tindrà a veure amb
el nivell de recerca que existia. El
meu petit homenatge a un pro-
grama que em va acompanyar
moltes nits, durant els darrers
anys.  

Punto Pelota

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

Roquetenc-Catalònia, diumenge
a Canal Terres de l’Ebre (22.30 h)

L’opinió de Michel

Resten dues jornades per acabar l’any

Torna la competició
DESPRÉS DEL DESCANS

Després del descans del cap
de setmana passat, la compe-
tició torna el proper amb la
penúltima jornada de l’any. 
El cap de setmana de des-
cans va servir per a recuperar
dos dels partits que manca-
ven disputar a la Segona cata-
lana. Calafell i Roda van empa-
tar a un gol mentre que
l’Ampolla, en el darrer partit
de Talarn a la banqueta del
Roquetenc, es va imposar en

el derbi per 3-0 amb gols de
Cristian, Brigi i de Gordo. Tres
punts per als de Cotaina per a
estabilitzar-se i que serveixen
per encadenar dues victòries
seguides, després del triomf
contra el Morell. 
La temporada es presenta
complicada, amb descensos
catalans que es preveuen de
la Segona B i que poden tenir
un efecte dominó en catego-
ries inferiors. 

Demà serà l’Amposta qui visitarà el país dels Pirineus

Sota zero!
EMPAT DEL JESÚS I MARIA A ANDORRA

El Jesús i Maria es va empor-
tar un punt en el partit de recupe-
ració disputat dissabte (2-2). Se-
gons José Mari, tècnic
partidalenc, “una part per a cada
equip i resultat just. La UD Jesús
i Maria es va avançar després d'u-
na jugada d'Ivan per banda. La
centrada era rematada per Ferre-
res i rebutjada pel porter i el re-
buig era aprofitat per Víctor per
establir el 0-1”. José Mari afegia
que “sis minuts després, però,
una pèrdua de pilota a tres quarts
propiciava una contra de l'equip
local mitjançant la qual establia la
igualada. No obstant, abans, el
porter local amb una gran atura-
da a una rematada de cap d'Ivan
evitava el 0-2”. el tècnic de la re-
presa, recordava que “l'Andorra
va apretar i fruit d'això va estave-
llar una pilota al pal, però nosal-
tres acte seguit tornàvem a po-
sar-nos per davant mitjançant una
gran jugada i posterior remat d'I-
van. Malgrat això, igual que la pri-

mera meitat, l'Andorra tornava a
empatar a la sortida d'un córner i
després d'una sèrie de refusos la
pilota s'introduïa a la portería de-
fensada per Enric; l'últim quart
d'hora l'Andorra ens va acollar
bastant i nosaltres ens vam de-
fensar esperant alguna contra i
així esva arribar al final del match.
Empart just davant d’un Andorra
que em va agradar”. Demà el Je-
sús i Maria rebrà el Catllar, amb la
intenció de guanyar el primer par-
tit a l’Aube. Per la seua part, l’Am-
posta visitarà demà l’Andorra.
“Ens queden dos jornades per fi-
nalizat l’any. L’equip està en una
bona dinàmica tot i les baixes, de-
mostrant la seua capacitat supe-
rant les adversitats. Ens respon-
sabilitzem per aquestes dos
últimes jornades que són claus
per distanciar-nos de la part bai-
xa i gaudir més de la competi-
ció”. Ferran torna i aviat ho poden
fer Ventura i Oscar. Aleix i Batalla,
pendents de pssar pel quiròfan.

L’Ascó, segon, visita el
Vilassar, amb l’objectiu
de refer-se de la derrota

contra  el Rubí.

Segon classificat
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TERCERA CATALANA

No, no i no. Abans d’entrar en detalls, diuen que el Roquetenc té crisi per anar el cuer.
Si li donem la volta a la classificació és primer. Vaja, el meu poble, la Sénia, diuen que
és el darrer de Catalunya. Depén. Si comencem des de Castelló és el primer. Les cri-
sis no existeixen. I si les apliquem a la teoria de la vida són unes oportunitats per explo-
rar coses noves o per a canviar els destins de les nostres vides. Les crisis són unes
fonts inesgotables de camins que poden conduir a l’èxit. Per això fa falta tocar fons,
cas probablement del Roquetenc. Fa unes setmanes, ja els vaig anunciar que podien
haver-hi destitucions a la Segona catalana. Ple al quinze. El primer fou a la Canonja. El
segon, al Roquetenc. I si no ha hagut un tercer ha estat per pura casualitat.  Avui en
dia ja gairebé no està de moda destituir a un entrenador. La temporada passada no
en va haver-hi ni un. Els que no van seguir, a Roda o a Cunit, va ser per decisió pròpia. Feia 710 dies que
no es destituia a un entrenador a la Segona catalana. El darrer fou Sergio Navarro a la Cava. I el va subs-
tituir Santi Forner. Per cert, fa poques setmanes, Michel els va reunir a tots dos al plató de Canal TE. No
es van fer abraçades, ni estimades. Cadascú estava pel seu, parlant del seu equip actual. Per a mi, és nor-
mal que el Roquetenc estigui on està. Primer perquè a algun equip d’aquestes terres li toca baixar. La tem-
porada passada ja va haver-hi miracle i no en va baixar cap. Els miracles no es produeixen cada tempora-
da. I en aquesta a algú li tocarà. Potser al Roquetenc. Això és Segona catalana, la Primera divisió provin-
cial, i els equips de l’Ebre no poden lluitar contra els de Tarragona, amb més població i, per tant, amb més
index de jugadors.
Al Roquetenc li manca més potencial d’equip que altres clubs si que poden tenir perquè disposen de més
recursos o tenen més entusiasme com el Catalònia. Altres són guerrers al seu camp i estan en inèrcia posi-
tiva després de l’ascens, com és el cas del Perelló. O n’hi ha d’altres que van fer molt bé els deures fitxant
molt bé com és el cas del R. Bítem o de l’Ampolla. O altres donant més oportunitats a jugadors amb talent,
com és el cas del Tortosa amb Nando Crespo, o del Gandesa en el que està el ‘Guardiola’ Enric. Al
Roquetenc li va mancar el que han pogut tenir els altres. Com podia estar previst des de fa unes setma-
nes, si no canviava la dinàmica, el Roquetenc necessitava un canvi. Era la solució més fàcil. Destituir a l’en-
trenador, però està clar que no era l’únic culpable. Un equip es composa d’un col.lectiu. El dissabte es va
arribar a un acord amistós per les dues parts, directiva i entrenador. Tots dos van posar facilitats per arri-
bar a una entesa i començar cadascú una nova etapa. Els darrers entrenadors del Roquetenc han estat
Xavi Cid, Carlos Alós, Angel Garcia i Guillermo Camarero (ara al Sant Mateu). El problema del Roquetenc
penso que ve de més enrera, de fa deu anys a Preferent, en dues etapes, mentre Rapitenca i Amposta
vivien a la Primera regional. Era ja un miracle estar tan amunt. I les baixades són molt perilloses. Li va ocò-
rrer a l’Ulldecona i a la Sénia, que ara estan a Tecera catalana. També li va succeir al Catalònia, que ja es
va salvar la lliga passada perquè Déu és gran. Penso que és millor crear uns fonaments en una categoria
més baixa que buscar somnis de grandesa en categories superiors. I la marxa del gurú del Roquetenc,
Joan Alegret, es va notar. Es va voler posar solució amb l’arribada de set jugadors del Catalònia més la de
l’entrenador Ximo Talarn. Però, malgrat això, es va salvar la categoria inextremis, gràcies a la tornada de
Nando i Lluís i amb la màgia d’Aleix. Aquesta temporada, l’equip no estava compensat. Van haver baixes,
complicades, i no es va poder renovar la plantilla, deixant marxar a Marc Prades perquè solament va mar-
car set gols. Clar, si tens a Messi no surt a la llum Neymar. Això li va passar a Marc; tenia a Aleix que era
el rei. 
La directiva es va posar d’acord i va fer fumata blanca després de portar diversos dilluns de debat per si
seguia Ximo Talarn. Hi havia punts de vista diferents. Un d’ells era si es pujava a mig equip del filial i es bai-
xava dignament a Tercera catalana. No va caldre fer reunió el dissabte. Una conversació amb Ximo i afer
arreglat. Estic segur que si baixa el Roquetenc a Tercera catalana serà bo per a l’entitat. Podran jugar els
que surtin del juvenil, molts del filial i els qui vulguin jugar al primer equip podran tenir l’ocasió de fer-ho. Va
passar identicament a Ulldecona fa tres temporades. 
Les crisis són bones si s’agafen com a tals. Les crisis són per a canviar. Per a meditar. No s’ha de tirar la
tovallola, però s’ha de ser també realista i veure que si el Roquetenc manté la categoria serà sofrir un altre
cop la campanya propera. Estic segur que s’ho passen millor els del filial que els del primer equip. I que
potser si els del filial haguessin anat a la Selva o a Calafell, potser el resultat hagués estat un altre. El que
són les coses del futbol. La temporada passada el Roquetenc va enviar en la darrera jornada al Catalònia
a la Tercera catalana. Demà dissabte, el Catalònia podria sentenciar al Roquetenc per a Tercera. El nou mis-
ter és Harri Arraut que va formar tàndem amb Robert (Tortosa juvenil Preferent 4t lloc, promoció amb el
Perelló i Sant Jaume cinquè lloc amb juvenils i jugadors de casa). Es va fer oficial dimecres però jo sabia
qu era un candidat abans de fitxar-lo. Per acabar, solament des d’aquí felicitar a la directiva d’aquest equip
perquè són quatre gats i l’apuntador, i es desviuen pel club. Queden 63 punts per a disputar. Queden espe-
rances, il.lusions i somnis. Els miracles existeixen. Sort Roquetenc!.
AIXO NO ÉS FUTBOL. AIXÒ ES LA GUERRA. Dia 7, 11.30 matí. Partit aleví (recordem 9-10 anys), Hospitalet-
Gimnàstic B. L’entrenador local li va fer una bofetada al del Nàstic. Aquest gairebé surt pels aires. Alguns
pares van saltar al camp i van seguir la festa...els jugadors dels dos equips s’ho miraven. Alguns ploraven
de veure aquest espetacle. Potser n’hi ha algun que no va dormir aquella nit. O algun quedaria en estat de
shock uns dies. L’entrenador del Nàstic va deunciar al de l’Hospitalet. Dimarts 14.55 H, quan escrivia
aquest article, s’estava celebrant el judici. Els humans no canviarem. Però la Federació té l’obligació de can-
viar les regles del futbol. Tots volem guanyar i uns entenen per guanyar fent-ho a qualsevol preu. Cada set-
mana a Catalunya es viuen incidents d’aquesta mena. Ho he dit molts cops. Si cada targeta vermella es
sancionés amb 20 partits, canviaria el futbol. Aquests incidents s’han de castigar amb sancions exemplars.
Solament la Federació té les armes de canviar el futbol perquè els humans som com som. 
QUINS SÓN ELS MILLORS EQUIPS DE LES TERRES DE L’EBRE. Si traiem al Tortosa i a la Rapitenca, del
futbol base, que tenen equips a la Preferent, aquests serien els tres millors equips que optarien al play-off
de cada categoria de Primera divisió. En juvenil: l’Olimpic, Gandesa, Roquetenc, Amposta, la Cava i
Ulldecona; en cadet: la Sénia, Ametlla, Ulldecona, Amposta, Roquetenc i Jesus i Maria; en infantil: Dertusa,
Ascó, Olimpic, Escola Delta, Amposta i la Sénia. En aleví, Jesús i Maria, Rapitenca B, Amposta, Camarles,
Ametlla i Dertusa. Amb la qual cosa, el líder és l’Amposta amb quatre equips, seguit de l’Olimpic, Roquetenc,
la Sénia, Ulldecona, l’Ametlla, Jesús i Maria i Dertusa (amb dos).
PUNTO PELOTA. Molts barcelonistes s’alegren de que Josep Pedrerol i el seu equip no estiguin ja a Punto
Pelota. Jo no. Molts es van alegrar el dia que José Maria Garcia va deixar el seu programa de ràdio. Jo no.
Ha hagut un impulsor del futbol ebrenc que ha creat estil, Michel Viñas, primer amb Minut 91, el setmana-
ri, i paral.lelament, amb la tele. Michel solament n’hi ha un. No hi ha imitador que el pugui soplir. Ni un ser-
vidor. Pedrerol ha estat el primer periodista que ha aconseguit des que es va crear la televisió, en 1959,
revolucionar la franja televisiva de la nit amb un programa explosiu i assolint que la frase Punto Pelota sigui
del més famosa entre la gent amb converses quotidianes. Tant de bo hi haguessin molts Puntos Pelotas a
l’Estat i sobre tot a Can Barça. Solament he coincidit una vegada amb Pedrerol. Va ser el passat mes de
juliol, al carrer Serrano, a Madrid. Anava a agafar un taxi. Vam parlar 35 segons. 
TORTOSA, LA CAVA I ULLDECONA TENEN UN PROBLEMA. La Cava i Ulldecona són segon i tercer a  la
Segona divisió de fèmines. Poden ascendir a la Primera divisió que són tres grups i el que opta a la màxi-
ma categoria és el Tortosa Ebre que n’és el líder. Sense cap dubte, tenen un problema, més desplaça-
ments, més nivell...m’agenollo davant d’aquests equips i totes les noies que protagonitzen cada setmana
partits espectaculars de lliga a les Terres de l’Ebre. Han fet que el futbol femení tingui un espai com es
mereix.
TERCERA DIVISIÓ, RAPITENCA, QUI ET VEU I QUI T’HA VIST. Jo això de la Federació no ho entenc. Aquesta
setmana han descansat i després s’han de jugar diverses jornades en dimecres. Aquesta Tercera divisió és
descafeinada. Per a quan una Tercera de dos grups com i correspon a Catalunya?. Ascó, en solament qua-
tre mesos, meta complida: mantenir la categoria. Rapitenca, estar entre Tercera i Primera catalana és tot
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un èxit i és que cal recordar que aquest equip ha estat un clàssic de Primera regional, havent passat per Segona,
hi va estar des del 86 fins el 2001. Un total de 15 campanyes. Per tant, ara milor que mai.
1A CATALANA. JESÚS I MARIA, CINQUÈ MILLOR EQUIP D’AQUESTA CATEGORIA. L’Amposta porta cinc punts
menys que la temporada passada. I a sobre es lesiona Aleix (des d’aquí li faig una abraçada molt gran, ànim i mil
cops ànim). El partit amistós amb el Tortosa va acabar 2-2, el menys important és una tarda solidària era el resul-
tat.  L’equip està consolidat a la Primera catalana que és la categoria que li correspon per la seua història i afi-
ció, ni Tercera divisió ni Segona catalana.
D’altra banda, com anècdota, a què no saben que José Mari, el mister del Jesús i Maria ha corregut sis mara-
tons? I que la seua millor marca és de 3 h, 04 minut 41 segons (casi 14 km/hora). És un runner adicte. Té un
somni, còrrer al de New York amb la samarreta del Jesús i Maria. Quart desplaçament que puntua el Jesús i Maria
i ja és el cinquè equip milor fora de casa amb 10 punts davant dels 4 de l’Amposta com a visitant. Vaja que si a
casa hagués estat fí, un altre gall cantaria. En aquesta jornada, el local, l’Andorra, li va empatar en el sempre fatí-
dic minut 70. 
EL MILLOR EQUIP DE LA SEGONA CATALANA ÉS EL CALAFELL.
Per a mi, el millor equip d’aquesta categoria és el Calafell, entrenat per José Piguillem, José Mora i Alfonso
Gallardo en les últimes tres campanyes. El darrer en porta dues. Recordem que aquest equip va quedar tercer fa
tres campanyes a la Primera volta. Els seus jugadors no cobren. Hi ha qui diu que aquest equip és molt dolent
però els resultats no diuen el mateix. Porten tres campanyes aguantant la categoria i amb la mateixa filosofia.
Dels partits disputats, en sis ha sortit invicte. O sigui, gairebé la meitat. Davant el Reddis, fins el 85 no va encai-
xar el segon gol. I a la Cava no va caure fins el 86 quan va arribar el 2-1. Van empatar contra el Roda en la pas-
sada jornada i també van fer-ho al camp del Gandesa, guanyant al Perelló i Cambrils. “Nosaltres som des de la
jornada 1 un equip de Tercera catalana. Però sortim cada diumenge a competir”, em deia Gallardo abans de
començar la temporada. “Som com un equip d’empresa quedant els dissabtes per a jugar. Als entrenaments acu-
deixen uns set i no puc exigir als jugador si no cobren. Un diu que avui juga el Barça una altre que si la núvia...,
altre que si està refredat...entrenem sense porters i es posa el delegat que té 60 anys”, em comenta. El mèrit
d’aquest equip és el seu mister, Gallardo, i amb tot el respecte pels entrenadors de la categoria podria dir que
és casi el número 1 com a mister, perquè amb els pocs recursos que té, la temporada passada va salvar-se i en
aquesta està fent un altre miracle. Casi segur que baixarà però aquest és l’homenatge a uns jugadors que li posen
pundonor en cada partit i encara que no cobren el mister trau petroli. Si la Cava vol pujar de categoria la catego-
ria vinent, que el fitxen. 
SEGONA CATALANA. FA UN ANY, AIXÍ ESTAVA LA CLASSIFICACIÓ. La temporada passada, en la jornada 13, del
lloc 9 al 18 hi havien cinc punts. En aquesta, onze. Comprovin com en la temporada passada estaven tots pegats
per al descens i en aquesta la part de baix està trencada i més que ho estarà. El Tortosa estava a dos punts del
darrer classificat, el Cunit. Solament havia guanyat 4 partits. Ara ja en porta vuit.  La Cava, Jesús i Maria i Catllar
i Alcanar eren els 4 primers. Els que comanden la classificació ara són diferents, dos que han baixat de Primera
i dos cosins germans (Tortosa i R. Bítem). El R. Bítem tenia dos punts menys. Gandesa, un més. L’Ampolla tenia
14 punts, avui 21. Catalònia tres menys i Roquetenc, 15 davant dels 7 actuals. Alcanar ha baixat pistonada. Sis
punts menys. I la Cava, cinc. Els millors locals, de moment, són el Reddis, Tortosa, Morell, Gandesa i l’Ampolla i
solament dos equips no han perdut ni un partit al seu camp, el Perelló i el Morell. Els millors visitants són Reddis,
R. Bítem, Valls, Tortosa i la Cava. El Reddis està invicte a camp contrari on només li han fet tres gols. I 5 al
Remolins-Bítem. Al podi dels 5 primers, com a locals i com a visitants solament repeteixen Reddis i Tortosa. Això
confirma que l’equip de Nando pot quedar al lloc 2 ó 3. Es important veure quan gairebé es porta el 40 % del
campionat quins són els equips més en forma i quins són en les darreres sis jornades els que més punts han
aconseguit: Tortosa (14), Reddis, la Cava, Morell, R. Bítem, l’Ampolla, Gandesa i Vilaseca. L’Ampolla va donar un
pas de gegant per a la salvació. Nova victòria i contundent contra el Roquetenc i la dada més important és que
la temporada passada, 10 jugadors van marcar gol. En aquesta quan solament portem tretze jornades, ja n’hi ha
nou. Per això vaig dir al seu moment que l’Ampolla se salvarà. Molt aviat publicaré un estudi per informar en quina
jornada se salvaran R. Bítem, Perelló, Catalònia, Alcanar i l’Ampolla. Però compte. Els números que fan els entre-
nadors no són els meus.  Ells confien en fer uns punts en concret. I si perden tots els partits? 
TERCERA CATALANA. CADA COP MÉS APRETATS. AIXÒ EXPLOTARÀ.  Cada jornada que passa es confirma la
igualtat en les posicions capdavanters. Tres equips separats per només tres punts. El Camarles si guanya al Flix
el partit pendent li trauria 11 punts. Deltebre es consolida a la segona plaça després de guanyar al Pinell que sola-
ment tenia 12 jugadors. Els líders no són forts i contundents com van ser-ho Jesús i Maria, Perelló o Olimpic. Són
més irregulars. El Camarles va guanyar a S. Bàrbara en els darrers minuts i aquesta setmana, a l’Aldea se li va
aparèixer la Verge amb el penal que va transformar Marc Prades. Què sera d’aquest equip sense aquest jugador?.
Partit amb gran ambient, 400 espectadors a l’Aldea per a veure el Camarles. Va ser marqueting per a omplir el
camp amb gran valor i efectivitat. I és que aquí hi ha directius que fan miracles com Jesús amb el pa i els peixos.  
El president de l’Ulldecona quan va veure a l’àrbitre a Sant Jaume va dir ‘No guanyarem’, i així va ser. Un gol en
fora de joc va ser l’1-0. Després, però, va compensar amb un penal que no era. I que l’Ulldecona va fallar. El Sant
Jaume, en un camp irregular, va ser molt efectiu i va jugar amb molta actitud i motivació. Derrota ulldeconenca.
Va debutar el juvenil Carlos, el seu màxim golejador amb 14 dianes. Es senienc com Roberto “aquí els tractem
millor que a la Sénia”, diu Mario amb el president amb ironia. Potser una xuleria, però potser veritat. Solament sé
que al derbi la Sénia-Ulldecona, de la temporada passada, hi havia més gent d’Ulldecona que de la Sénia. Els
millors cinc locals per punts són: Ulldecona, Batea, Deltebre, Corbera i Aldeana, equip aquest que és l’únic que
al seu camp està invicte.  Els millors visitants: Camarles, Deltebre, Corbera, Batea i Aldeana. Són els únics que
són fins ara regulars al seu camp i fora d’ell ( falta el Camarles que té un partit pendent).

La junta de l’Aldeana ha agrait als
aficionats la seu presència en un
derbi que va fer història per l’am-
bient amb més de 400 persones.
Marc Prades va avançar al líder i
Alex Gallego, amb dos gols, un
espectacular, va remuntar. Una
jugada polèmica va generar un
penal i l’empat (Marc Prades). Els
locals van considerar que merei-
xien el triomf per les ocasions. La
nota negativa per als locals foren
les lesions de Rallo i d’Anton
Clares. El Camarles amplia distàn-
cies en el liderat, amb un partit
per recuperar.

ALDEANA-CAMARLES 2-2

El derbi va estar dl tot obert i emo-
cionant fins el final quan els locals
van assetjar la porteria hortenca
per buscar l’empat. El triomf dóna
aire a l’Horta que, amb un partit
per a recuperar, s’impulsa a la
taula. El Vilalba, amb les darreres
incorporacions, no va poder fer
un punt i seguit en la seua millora.

VILALBA-HORTA 1-2

Partit apassionant amb gols, tar-
getes, emoció, amb moments de
tensió i amb alternatives en el que
els locals van demostrar que
estan milorant. El Corbera, just d’e-
fectius, va anar a pel partit però no
va poder consumar la victòria al
camp d’un cuer que progressa. 

R BITEM-CORBERA 3-3

Un gol del pichichi Magí va valdre
tres punts d’or per al Móra en un
duel marcat per la necessitat. 

MORA N-LA SÉNIA 1-0

Els locals, entre lesions i sancions i
amb una plantilla curta, continuen
molt minvats només disposant de
12 efectius per afrontar el partit. I
ho estan acusant. El Deltebre, per
la seua part, va estar ben posat,
motivat i endollat, conscient que
era un partit clau per fer un salt de
qualitat. I va aconseguir-la amb gol
de De la Torre. Són 6 jornades
sense perdre (16 de 18). Es segon.

PINELL-DELTEBRE 0-1

El Sant Jaume, en un camp irregu-
lar,va oferir el seu millor registre.
Hristo va fer l’1-0. Gol protestat pels
visitants per fora de joc “clarissim”.
Santi empatava però abans del des-
cans, Pere va marcar el 2-1. El duel
estava obert, de l’1-2 es va passar
al 2-1. A la represa, un xut de
Manel, desviat per un rival fou el 3-
1. L’àrbitre va xiular un penal que
Carrasco va aturar. Fou la clau. 

S. JAUME-ULLDECONA 3-1
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Golejadors ebrencs, Temporada 2013/14
PICHICHIS

icompeticion

Joel Crespo (R. Bítem) i Marc Prades (Camarles), dos dels nostres pichichis. 

Gallego (Vilaseca) 9
Adri Fernandez (Alcanar) 9
Joel Crespo (R. Bítem) 9
Chimeno (Alcanar) 8
Victor (Reddis) 8
Goma Camps (Valls) 8
Javi Asin (Tortosa) 8
Samu (Morell) 8
Angel (R. Bítem) 8
Jusi (Morell) 7
Fran (la Selva) 6
Roger (perelló) 6
Joel Forné (Tortosa) 6
Mohedano (Perelló) 6
A. Guiu (Reddis) 6
Jaime (la Cava) 5
Foguet (Reddis) 5
Brigi (l’Ampolla) 5
Ramon Giro (Valls) 5
Millan (Roda) 5
Porras (la Selva) 5
Adrià Valsells (Alcanar) 5
Dilla (Gandesa) 5
Leandro (Catalònia) 4
Raül Vates (Alcanar) 4
Jota (R. Bítem) 4
Cristian (l’Ampolla) 4
Ferran (la Cava) 4
Edgar (R. Bítem) 4
Gumiel (Gandesa) 4
Gordo (l’Ampolla) 4
Pau (Cambrils) 4
Leo (Canonja) 4
Marc Baiges (Roquetenc) 3
Moha (Tortosa) 3
Aleix Martí (Gandesa) 3
Domènec (Valls) 3
Cristian (Perelló) 3
Ezequiel (Roda) 3
Romero (Alcanar) 3
Alex Saura (Cambrils) 3
Dani Robles (Canonja) 3
Robert Riel (Calafell) 3
Jaume Pedra (Canonja) 3
Ruibal (la Cava) 3
Marcel (Reddis) 3
Saddik (Vilaseca) 3
Xavi Bautista (Roquetenc) 3
Samu Garcia (l’Ampolla) 3
Jorge Granados (Reddis) 2
Juan Caballos (Canonja) 2
Pere (Tortosa) 2
Dani (Cambrils) 2
Dani De Cal (Vilaseca) 2
Jonatan (Morell) 2
Dani Martínez (Calafell) 2

Segona Catalana

Ernest (Rubí) 11
Manel (Manlleu) 10
Revert (Palamós) 9
Javi Sanchez (Europa) 9
Oscar Muñoz (Cornellà) 9
Nils (Muntanyesa) 7
J. Martínez (Santboià) 6
Sergi Moreno (Ascó) 6
Santi Triguero (Vilafranca) 6
Pedro Garcia (Terrassa) 6
Virgili (Ascó) 5
Cuadras (Cerdanyola) 5
Gallar (Terrassa) 5
Bonaventura (Figueres) 5

Sergi Arranz (Horta) 9
Javier Ruiz (Martinenc) 9
Juan Estevez (Martinenc)       8
Xavi Goma (Alpicat) 7
Ivan  (Jesús i Maria) 7
Gerard (Vista Alegre) 7
Cristian Teruel (Torreforta) 7
Oscar (Almacelles) 7
Aleix (Amposta) 6
Edgar (Viladecans) 6
Arturo (Torredembarra) 6
Jordi Vinuesa (Martinenc) 6
Iban Parra (Balaguer) 6 

Tercera divisió

Primera catalana

J. Zaragoza (Godall)      19
Narcís Fabra (la Cava) 12
Diego (Tivenys) 11
Ismail (Campredó) 10
Marius (Godall) 9
Toni Barberà (Roquetenc) 9
Robert (Tivenys) 9
Adrià Miró (Benissanet) 9
Ramon (Catalònia) 7
Ivan Baldé (Benissanet) 7
Bernat (Ginestar) 7
Pachan (Arnes) 6
Enric (Ginestar) 6
Alex Bladé (Ginestar) 6
J. Miquel (Tivenys) 6
Paquito (Campredó) 6
David Lopez (Xerta) 6
Omar (Campredó) 6
Manel (la Cava) 5
Albert (Ascó) 5
Didac (Campredó) 5
Alex Jurado (Ascó) 4
Ruben (Arnes) 4
J. Martí (Roquetenc) 4
Edgar (Campredó) 4
Laureà (Roquetenc) 4
Ruben (Godall) 4
Víctor Panisello(Catalònia) 4
Cristian (Bot) 4
Gabriel (J. i Maria) 4

Quarta Catalana grup 20

Primera Catalana

Tercera Catalana

Marc Prades (Camarles) 12
Magí Andreu (Móra Nova) 11
Cristian (Batea) 11
Santi (Ulldecona) 10
Anguera (Olimpic) 9
Fidel (Corbera) 8
Cornejo (Corbera) 8
Robert (Sant Jaume) 8
Amado (Aldeana) 8
Agustí (Batea) 8
X. Gilabert (Vilalba) 7
Sisco Méndez (Pinell) 7
Pau Muñoz (la Sénia) 7
C. Gilabert (S. Bàrbara) 6
Celma (Horta) 6
Raül (la Sénia) 6
Marc Mesegué (Vilalba) 6
Bernabé (Pinell) 6
Oleguer (Flix) 6
Jacob (Flix) 5
Rallo (Aldeana) 5
Agustí (Deltebre) 5
Marc Miravete (M.Nova) 5
Paco Casas (Deltebre) 5
Aleix (Ulldecona) 5
Manel (Sant Jaume) 5
Mamadou Diop (l’Ametlla) 5
Amadeu (Pinell) 5
David Rovira (Deltebre) 5
Isaac (Horta) 4
Adrià (Batea) 4
Sergi Vila (Olimpic) 4
Abraham (Camarles) 4
Siddhart (Flix) 4
Roberto (Ulldecona) 4
Enric (Batea) 4
Ignasi (Olimpic) 4
Josep Cedo (Móra Nova) 4
Ivan Lagunas (Olimpic) 4
Jordi Rullo (l’Ametlla) 3
Joan Esmel (Horta) 3
Avraham (l’Ametlla) 3
Alex Gallego (Aldeana) 3
Edgar (S. Bàrbara) 3
Ivan Cendròs (Flix) 3
Silva (Pinell) 3
Porres (Corbera) 3
Sergi R (Deltebre) 3
Jefrey (S. Bàrbara) 3
Johan (Olimpic) 3
Miquel (Horta) 3
David Bes (Batea) 3
Outman (R. Bítem) 3
De la Torre (deltebre) 3
Ruben (Camarles) 3
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

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

diumenge
Catalònia-Xerta (16 h)

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

Recuperació

Godall-Xerta 7-2

Campredó-St Jaume   4-0

Muntells-Benissanet   0-2

Roquetenc-Bot   1-1

Xerta-Tivenys 0-6

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       12 57 7 36

2. Campredó  12 37 13 26

3. Benissanet  11 27 18 25

4. Tivenys      13 32 21 24

5. Catalònia     12 25 20 20

6. Roquetenc   11 24 20 20

7. Ebre Escola 13 15 15 20

8. Ginestar      11 32 15 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. Bot            13  21 35 11

15. Xerta          12 18 37  10

16. Muntells      11   8 34 5

17. S. Jaume     12  4   60  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. C. Clar 43 19 21

5. Valls 25 15 21

6. Vilafranca 23 16 21

7. Santboià 24 24 21

8. Molins 37 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 14 24 9

14. Olerdola 18 30 9

15. Suburense 14 26 9

16. Gladiador 13 47 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. 51 5 27

2. la Cava 45 7 22

3. Ulldecona 44 12 20

4. Cunit 42 17 19

5. Icomar 28 4 19

6. Begues 35 18 17

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 40 3

13. Vallirana 10 42 3

14. Gavà Mar 4 67 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  

Recuperació

Móra Nova-la Sénia 1-0

St. Jaume-Ulldecona 3-1

Pinell-Deltebre 0-1

Aldeana-Camarles 2-2

R. Bítem-Corbera 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 12 29 13 29

2. Deltebre 13 27 11 27

3. Ulldecona 13 29 16 26

4. Corbera 13 29 20 26

5. Batea 13 34 28 25

6. Aldeana 13 26 21 23

7. Flix 12 26 16 21

8. Móra Nova 13 29 24 18

9. Pinell 13 31 24 17

10. Olimpic 13 29 29 17

11. Horta 12 18 23 17

12. S. Jaume 12 20 27 15

13. la Sénia 13 22 25 13

14. S. Bàrbara 12 18 22 13

14. l’Ametlla 13 18 24 13

16. Vilalba 13 18 39 11

17. Alcanar 12 11 29 8

18. R. Bítem 13 15 38 5

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 (17.15 h)

RESULTATS

13 jornada, Segona catalana

recuperacó

Calafell-Roda 1-1

Ampolla-Roquetenc 3-0

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 13 22 16 21

19. Catalònia 13 17 15 18

10. Perelló 13 20 27 17

11. Roda Berà 13 14 14 17

12. Alcanar 13 32 8 15

13. Vilaseca 13 18 19 14

14. Canonja 13 17 24 13

15. Calafell 13 10 31 10

16. La Selva 13 18 35 9

17. Cambrils 13 13 25 8

18. Roquetenc 13 13 32 7

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

Després del descans, que ha
servit per a recuperar

partits pendents, el cap det
setmana vinent torna la

competició.

A tornar-hi
PRÒXIMA JORNADA

Cornellà-Santboià
Masnou-Gavà

Terrassa-Castelldefels
Rapitenca-Europa (dissabte  17 h)

Palamós-Cerdanyola
Vilafranca-Manlleu

Gramanet-P. Mafumet
Santfeliuenc-Figueres

Vilassar-Ascó (diu 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 16 7 3 5 18 15 24
8. Manlleu 16 5 5 5 17 15 23
9. Palamós 16 6 5 5 25 25 23
10. Cerdanyola 16 5 7 4 21 20 22
11. Figueres 16 5 6 5 22 22 21
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

recuperació
Santfeliuenc-Manlleu 0-1

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Almacelles

Balaguer-Torreforta

Andorra-Amposta (dis 16h)

V. Alegre-Torredembarra

Vilanova-Martinenc

Marianao-Igualada

Viladecans-Tecnofutbol

Ji Maria-Catllar (dis 16 h)

Horta-Alpicat

RESULTATS

13 jornada, Primera catalana

recuperació

Andorra-J. i Maria 2-2

Torredembarra-Tàrrega 3-0

Primera catalana

Una acció del partit Ascó, d’aquesta temporada
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. Torredembarra 13 24 19 22

5. Torreforta 13 23 16 21

6. Catllar 13 15 11 21

7. Vilanova 13 14 7 20

8. Marianao 13 15 11 19

9. Tàrrega 13 16 15 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 13 13 23 12

16. J. i Maria 13 14 25 11

17. V. Alegre 13 15 27 10

18. Alpicat 13 13 29 8
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Diumenge 8 de desembre, fes-
tivitat de la Immaculada, el
Moto Club Roquetes va cele-
brar la 6a. edició de la
ConxaClàssica. Una trobada
de motos clàssiques que inten-
ta apropar els esplèndids
racons que amaga el nostre
territori.
En un dia marcat pel fred,
“estem molt satisfets amb la
quarantena de participants
d'aquesta sisena edició. Ens
van acompanyar motoristes
d'arreu de les comarques de
les Terres de l’Ebre”.
En aquesta sisena edició el
recorregut ha estat d'uns
30 quilòmetres d'anada i de
tornada. Concretament, des
de l'Hort de Cruells fins a la
població d'Alfara de Carles.
El recorregut ens va captivar
amb vistes espectaculars de la
vall i que ens feia sentir la
grandesa de la natura, en
aquest cas vistes del Parc
Natural dels Ports.
Vam tornar a reviure anys pas-

sats contemplant motos de l'è-
poca com poden ser de les
marques Montesa,
MotoVespa, BMW, Ducati,
Bultaco, Guzzi, Yamaha,
Suzuki, Puch, Honda, Ossa i
Derbi.
Cap de les motocicletes par-
ticipants va tenir problemes
en el recorregut, i no va caler
utilitzar el cotxe escombra
que servia d'assistència en cas
d'avaria dels participants.
“Agrair la col·laboració de la

Policia Local de Roquetes que
ens va poder acompanyar
durant el recorregut. El premi
a la moto més antiga va recau-
re en una Vespa 150, de l'any
1964, propietat d'Oscar Puell
de Móra La Nova. El premi al
pilot vingut de més lluny va ser
per Horacio Asenjo, vingut de
Riba-roja d'Ebre amb una
Vespa PK 125S de l'any 1984.
Des del Moto Club Roquetes
ja estem pensant en la propera
trobada de clàssiques que
farem a l'agost del 2014”.

ConxaClàssica 2013
DIUMENGE PASSAT, DIA 8SERÀ DIUMENGE, DIA 15 DE DESEMBRE

L'Àrea d'Esports de
l'Ajuntament de Deltebre i
Esports Rius i Gestió orga-
nitzen la Gala de l'Esport
amb l'objectiu de reconèi-
xer la tasca de tots els que
treballen per l'esport del
municipi: esportistes, afec-
cionats, directius, gent
particular... 
La Gala de l'Esport tindrà
lloc el proper dissabte, 21

de desembre, a partir de
les 22 hores al centre Cívic
de Deltebre. I després de
la Gala Festa Mou-te! 
En reconeixement al pro-
grama esportiu de l'emis-
sora municipal de Deltebre
que porta 27 anys en ante-
na promocionant des de la
ràdio tot l'esport local i
comarcal, amb un ampli
seguiment. 

Deltebre prepara la Gala de l’Esport

EL DIA 21 DE DESEMBRE

Aquest passat cap de setmana
el nostre equip format per
Cristòfol Daudén (-66kg), Jordi
Borrell (-66kg), Carla Montañez (-
44kg) i Daine Cordero ( -48kg)
ha participat a la 15ª edició del
torneig Vila de Nimes.
A la categoria de -66 kg els nos-
tres dos representants van guan-
yar el primer combat per ippon,
però van perdre tots dos el
següent, Jordi va tenir l'oportuni-
tat de seguir i va perdre el com-
bat de repesca, en canvi,
Cristòfol, no va tenir aquesta
oportunitat i la seva competició
va finalitzar.
Daine va perdre el seu primer
combat per hansoku per acumu-
lació de shidos, el seu següent
combat era el de repesca i el va
guanyar d'ippon gràcies una
luxació de juji, el seu últim com-
bat, el de lluita per el bronze, el
va solventar amb un bonic ippon
de seoi. Carla va guanyar el pri-
mer combat ràpidament per
ippon d'un morote de genolls, el
segon el va perdre per un shido
a tècnica d'or i va passar a semi-
finals com a segona de la seva
taula. Les semi-finals van ser un
tant peculiars, ja que han de ser
el primer d'una taula contra el
segon de l'altre i així va ser, va

fer el combat contra la primera
de l'altre taula, una italiana, que
va guanyar per un yuko de yoko-
guruma. L'organització va comu-
nicar que s'havia produït un error
i que les semi-finals eren el pri-
mer d'una taula contra el segon
de l'altre, així que va fer contra la
segona de l'altre taula, la qual va
guanyar per yuko de sode per
esquerra a tècnica d'or.
L'organització va tornar a infor-
mar d'un altre error i van tornar a
refer les semi-finals dient que
eren primer contra el segon,
com havien sigut des d'un bon
principi, així dons va haver de
tornar a repetir el combat contra
la italiana i en aquesta ocasió, va
perdre, quedant en tercera posi-
ció. El diumenge va tenir lloc la
competició cadet, amb més de
1000 participants, Carla va par-
ticipar a la categoria de -48kg.
Va fer sis combats, dels quals en
va guanyar quatre d'ippon mos-
trant una gran varietat tècnica.
Els altres dos combats els va
perdre tot i que els va lluitar
molt. El proper cap de setmana
els postres juniors es desplasen
a la localitat fransesa de Aux en
Provance per un altra competi-
cio. 

Tournoi ‘Ville de Nimes’
JUDO

Demà dissabte, al Pavelló
Firal i Esportiu de Tortosa,
tindrà lloc el campionat
comarcal de Duatló del Baix
Ebre. A partir de les 11
hores està previst l’inici de
les curses per a les catego-
ries estipuñades en aquest
camponat comarcal que
concentrarà un bon nombre
de joves esportistes que
provaran aquest esport tan
exigent i que s’adapta a les
seues possibilitats. 

Campionat Comarcal de duatló
DEMÀ DISSABTE A TORTOSA

L’Handbol Amposta
Lagrama no va tenir cap
opció a la pista del líder BM
Granollers on, a més de
veure’s clarament superat
per l’entitat del rival, cal
manifestar que, com en l’an-
terior desplaçament, tam-
poc va estar a l’alçada i va
tirar la tovallola des del prin-
cipi, sense pràcticament
fer-li oposició a un

Granollers que ho va tenir
més assequible. El 7-0 del
segon parcial era simp-
tomàtic. I el 14-3 del des-
cans ja ho deixava tot clar.
Al final, 31-11 i ja cal pensar
en milorar i rectificar, des-
prés d’aquesta deficient
actuació a la pista del líder.
Era un partit que es podia
perdre però la imatge va
deixar un mal cos.

Sense opció
CH AMPOSTA LAGRAMA

Jornada de recuperació i en
la que el líder no va fallar. Va
golejar divendres al Xerta
per 7-2 i amplia rècords tant

pel que fa a puntuació, com
als gols marcats i encaixats.
Temporada històrica la del-
club godallenc, camí de la

Tercera catalana. D’altra
banda, els clubs capdavan-
ters tampoc van perdonar i
van guanyar els seus partits.
Es el cas del Campredó que
va guanyar per 4-0 al St.
Jaume mentre que el

Benissanet es va imposar
als Muntells per 0-2 i manté
la tercera plaça. El Tivenys,
al camp d’un Xerta minvat i
que havia jugat divendres, va
golejar per 0-6 i segueix
quart, a l’expectafiva i ja

esperant el partit de demà
contra un rival directe, el
Campredó. Així mateix, infor-
mar que el Roquetenc i el
Bot van empatar en un altre
duel recuperat. La competi-
ció, a manca de pocs par-

tits, queda prou actualitzada.
En la segona divisió femeni-
na, l’Ulldecona va sumar i es
dispara a les places capda-
vanteres, al costat del CD la
Cava, l’altre representant
ebrenc a la categoria. 

El Godall es fa més gran
QUARTA CATALANA I FEMENI

II Duatló de Muntanya
Intersport Fevi

El proper 15 de desembre,
Tortosa acollirà la segona edi-
ció del Duatló de Muntanya
Intersport-Fevi, del qual es
donarà el tret de sortida des
del Pavelló Firal de Remolins
a les 10 hores del matí.
Aquesta prova formarà part
del circuit Templaris, format
per duatlons de muntanya
organitzats en l'àrea d'influèn-
cia del riu Ebre, entre Castelló
i Tarragona. Aquesta segona
edició incorporarà novetats
que convertiran la prova en
quelcom més participativa, ja
que es podrà prendre part en
la categoria de relleus, que
permetrà obrir la prova a
públic més divers. En el
moment del nostre tanca-
ment, ja hi havien més 150
atletes inscrits.
Així, el recorregut de BTT

reduirà el nivell tècnic elimi-
nant el 90% de les senderes,
tot suavitzant el seu perfil.
El programa de l'activitat
esportiva és el següent:
08.00 h - Lliurament de dor-
sals i obertura de boxes.
09.45 h - Tancament de
boxes i brífing informatiu.
10.00 h - Sortida Duatló de
Muntanya. 11.30 h - Arribada
primers classificats. 13.30 h -
Tancament circuit i lliurament
de premis. Per a fer les ins-
cripcions i per a obtindre més
informació, cal adreçar-se a
les webs www.es-sport.org,
www.ate.cat/duatlomuntan-
ya, i a www.duatlons de mun-
tanya.com. El II Duatló de
Muntanya està organitzat per
ATE, TRIATE, Es-Sport,
l'Ajuntament a/Tortosasport i
el Consell Comarcal BE.

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Gala Pàdel Terres de l’Ebre

Dissabte passat, al restaurant rapitenc Noves Algues, va efectuar-se la terce-
ra gala del Pàdel Terres de l’Ebre. Més de 200 persones van assistir a l'acte
en el que es van lliurar els trofeus als guanyadors i a les guanyadores de tots
els tornejos organitzats dins del Pàdel Tour 2013.
També es van conèixer els components que fornaran part de les seleccions
ebrenques en els campionats nacionals i estatals i, a la vegada, van haver-hi
mencions especials per als jugadors i jugadores destacats en el present any

en el circuit padelistic de les Terres de l'Ebre que en el 2013 ha batut rècords
de participació en una de les cites, concretament en una que va celebrar-se
al Club Tennis la Plana on van haver-hi 71 parelles inscrites.
Johnny Montañés, director de Padel Terres de l'Ebre, en els seus parlaments,
va subratllar el bon estat del Pàdel i va agrair la col.laboració de tots plegats
per poder tirar endavant un esport que ha creat molta passió i que forma part
de la vida de tots els que d'alguna manera hi estan vinculats.
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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: Cuixes de pollastre farcides  

RESTAURANT CAN BUNYOLES - ALCANAR

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

• Cuixes de pollastres desosades
• Filet de porc
• Pernil dolç de gall d ìndi.
• Tófona
• Sal
• Pebre
• Oli

PREPARACIÓ:

Farcim la cuixa desosada amb el filet de porc, la tófona i
el pernil dolç de gall d`indi. Salpebrem, enrotllem i bridem.

En una cassola, bullir el rotllo  amb aigua, sal i una fulla
de llorer fins que estigui cuït. Deixem refredar i tallem a ro-
danxes ho emplatem i ho acompanyem amb “coulis” de pe-
brot del piquillo i “coulis” de pèsols.  A sobre de les rodan-
xes, hi posem talls de carxofes confitades.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Fins a primera hora de la tarda el cel estarà serè o poc ennuvolat, amb
alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. A partir de llavors aug-
mentarà la nuvolositat d'oest a est per l'arribada de núvols alts que al final
del dia deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat arreu.

Precipitacions
No es descarta algun plugim aïllat a punts de Ponent de matinada a causa
de la boira.

Temperatures
Les mínimes seran semblants. Les màximes seran semblants o lleugera-
ment més baixes, si bé pujaran a Ponent. Les mínimes es mouran entre els
-8 i -3 ºC al Pirineu, entre -4 i 1 ºC al Prepirineu, depressió Central i preli-
toral nord, entre 3 i 8 ºC al litoral central, i entre -2 i 3 ºC a la resta. Les
màximes arribaran a valors d'entre 5 i 10 ºC a Ponent, entre 8 i 13 ºC al
Pirineu, Prepirineu i resta de la depressió Central, i entre 10 i 15 ºC a la
resta del territori. Hi haurà notable inversió tèrmica matinal, amb glaçades
extenses a les valls i fondalades de l'interior i una gran amplitud tèrmica a
les valls del Pirineu.

Visibilitat
Serà bona en general, tret de la depressió Central on hi haurà bancs de
boira i boirina matinals que a punts de Ponent persistiran fins a primera
hora de la tarda.

Vent
Serà fluix i de direcció variable, amb domini dels terrals al litoral al princi-
pi i al final del dia amb alguns cops moderats. A banda, al litoral i a l'ex-
trem nord-est bufarà vent de component sud i oest fluix amb cops mode-
rats. A les terres de l'Ebre es mantindrà el mestral fluix amb cops mode-
rats tota la jornada.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL I NÚVOLS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 2°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan    

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Renau Audi, Hereus de Manuel.

Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977730105/669794921 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

T'agrada ocupar-te de les coses grans i
importants , però ara hauràs de realitzar
coses de rutina i hauràs de fer-ho amb disci-
plina. És possible que realitzis un viatge curt.  

Taure
20/4 al 19/5

Pren les coses amb calma i no t'acceleris
per no esgotar-te . En l'econòmic, molt aviat
les coses seran prometedores . Fes tot el
possible per renovar-te.  

Bessons
20/5 al 21/6

La sort està del teu costat i has de seguir els teus
somnis , perquè en ells hi ha possibilitats que et
conduiran als diners i a l'èxit en un assumpte rela-
cionat amb el comerç.  

Cranc
22/6 al 21/7

Si mantens la serenitat i treus el teu encant,
equilibraràs la balança al teu favor i podràs
aconseguir  que la teva posició  laboral sigui
ferma i el teu futur més segur.

Lleó
22/7 al 22/8

Actua amb molta iniciativa, però no et deses-
peris ni pretenguis que les coses surtin
massa ràpides , la teva paciència serà fona-
mental . Demana ajuda i col·laboració.  

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva voluntat
i tracta de mantenir la teva claredat mental a
tota hora. Però sobretot, no et deixis  portar
per persones negatives. 

Balança
22/9 al 22/10

Fes-li cas als teus pressentiments i somnis ,
perquè podràs treure molt profit d'això.
Procura reunir-te amb amics que desperten
la teva imaginació i que et contagiïn d'ànim.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Si t'afanyes a prendre una decisió sen-
timental , sense consultar al teu cor i
sense analitzar bé les conseqüències ,
acabaràs lamentant-te  després.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que ara estableixis una forta atrac-
ció cap a algú que fins ara només t'havia inte-
ressat com a amistat. Pensa bé les coses, es
podria tractar d'una confusió.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Podràs resoldre situacions incòmodes. Moltes
qüestions que et semblaven insuperables, es
corregiran de forma  efectiva. Un amic que fa
temps no veus, se t'aproparà.   

Aquari
20/1 al 18/2

Pren els  assumptes de feina molt
seriosament perquè això representarà
un gran pas cap  al teu desenvolupa-
ment econòmic.     

Peixos
19/2 al 20/3

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els
problemes que sorgeixen en el teu treball si
comptes amb el suport dels teus companys.
Altrament , et seria molt difícil .  
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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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Vapiamo és una innovadora
cadena d'establiments inter-
nacional, que permet gaudir
del “vaping”, aquest acte
consisteix en l'utilització d'un
cigarret electrònic o també
anomenat 'e-cigar', que subs-
titueix la combustió del tabac
tradicional per l'aspiració de
vapor aromatitzat escollit pel
client qui també escull si vol
o no que contingui nicotina.
Cal destacar que és una
empresa de capital 100%
català que neix amb vocació
internacional i que té previst
expandir-se sota el model de
franquícia per tot l'Estat
Espanyol, i altres països en
els propers mesos. 
Els centres Vapiamo Store
es caracteritzen per què són
uns establiments diferents i
sofisticats, que barregen la
modernitat amb l'elegància i
la última tecnologia, igual
que el disseny dels seus
cigarrets. 
L'exposició de les caixetes
de sabors és senzilla i ele-
gant i cadascuna està perso-

nalitzada amb un color. Al
mig dels establiments hi ha
un mostrador central amb
una desena de tabletes on es
pot consultar informació
sobre els productes. 
També ofereixen un entorn
agradable, singular, càlid i
exclusiu, unit a una atenció
personalitzada i professional. 
És un punt de referència on
provar, i comprar els millors
Rollvap®, Aromist® i
Vaptool® del mercat, sem-
pre amb la garantia d'un preu
competitiu, valorant especial-
ment la seva excel·lent quali-
tat i serveis addicionals.
El proper dijous dia 19 de
desembre serà el torn de la
inauguració d'un nou establi-
ment Vapiamo, en aquest
cas a Tortosa.

Inauguració de la primera Vapiamo Store 
a les Terres de l’Ebre

Després de la inauguració
de la primera Vapiamo
Store a Tarragona ara és
el torn de les Terres de
l'Ebre. Aquesta nova boti-
ga de cigarrets electrò-
nics va quedar inaugura-
da ahir a la tarda al carrer
Gorria, número 26 de La
Ràpita. 

Es una innovadora cadena que permet gaudir del ‘vaping’, la utilització del cigarret electrònic

AHIR, A LA RÀPITA. AL CARRER GORRIA, 26.

El proper dijous,

dia 19,

s’inaugurarà un

altre establiment

Vapiamo a l’Ebre,

en aquest cas a

Tortosa, al carrer

Cervantes, 13.

ACTUALITAT

ELENA MARTINEZ

                        


