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"Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?"
9 DE NOVEMBRE DE 2014, CONSULTA DEL REFERÈNFUM DE CATALUNYA

Darrer número de l’any. Fins
el 10 de gener no ens torna-
rem a trobar. Serà llavors
amb el 700. Un motiu de
celebració i que ha d’impulsar
una nova etapa de Més Ebre,
amb novetats i més exem-
plars al carrer, cada setma-
na. Es Nadal i es presenten
uns dies en els que, tot i les
dificultats econòmiques, s’es-
peren moltes activitats a
cada localitat i també més
moviment comercial.
En aquest sentit, és temps
també per noves iniciatives
com ho és Vapiamo, que ahir
va obrir a Tortosa, després
de fer-ho a la Ràpita i que,
properament, ho farà també
a Amposta.                      P3

Bones festes i bon 2014!

Amb l’organització d’ELA Terres de l’Ebre i el Consell Esportiu del Baix Ebre, existia el
repte de Javi Padrosa, que amb músic de Xeic, començava dissabte la tarde a rodar en
bicicleta pel velòdrom. I va fer-ho fins diumenge, dia de la Marató de TV3. Un repte i un
rècord. Com també va ser-ho el que va aconseguir L’Onada Serveis amb la recaptació obtin-
guda en la jornada solidària. P9 i 18

24 hores rodant al Velòdrom de Tortosa

Terres de l’Ebre. L’empresa Cubykayak
guanya el VII Premi Emprenedors del Consell
Comarcal del Baix Ebre.   

P4

Esports. L’Ascó, segon classificat, rebrà demà
dissabte el Santfeliuenc mentre que la Rapitenca
visita diumenge el camp del Cerdanyola del
Vallès. P11

Terres de l’Ebre. Mor el cardenal Ricard Maria
Carles, als 87 anys. Va ser arquebisbe de
Barcelona entre els anys 1.990 i 2.004 i bisbe
de Tortosa, entre el 1.969 i el 1.990.              P6Av
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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 

Divendres passat a Deltebre
vam celebrar una nova edició
dels nostres premis literaris de
referència, dels premis de la
Terra i del Fang, de la suma de
cultura, identitat i tradició que
el desembre gelat rep des de
fa 19 anys al restaurant Delta
Hotel. Uns premis que amb el
pas ferm dels anys han conso-
lidat la seva altura de mires en
un certamen literari únic que
conjuga elements intrínsecs
del nostre paisatge i de les
nostres senyes d'identitat
literàries. Portant com a lema
dues paraules que ens identifi-
quen, dues paraules que supo-
sen la culminació d'un ideari
col·lectiu. Terra, de l'aixada i la
falç i el gos a l'era que diu
Gerard Vergés al seu poema,
terra guanyada a pols amb tre-
ball i il·lusió; i fang, de mescla
d'aigua i patades, de sedi-
ments i de riu, que representa
el moviment, l'acció...  Malgrat
la situació econòmica, que és
innegable que ens ha condicio-
nat, no hem perdut de vista el
rumb de la il·lusió, el rumb de
la voluntat i de la constància
per convertir Deltebre en
referència. No és una feina
fàcil, no és ni tan sols una feina
que es pugui fer en quatre
anys, però hem iniciat el camí.
Hem plantat el guaix.
I aquests premis literaris, els
nostres premis, són l'espai de
trobada d'aquesta voluntat cul-
tural que tenim i que és la
suma de l'acció municipal i la
iniciativa associativa.  Estos
premis són avui referència
literària perquè fa 19 anys un
grup de joves inquiets i amb
vocació de futur van constituir
l'Associació Cultural La Milotxa
i van engegar a caminar este
projecte. És gràcies a aquest

grup de persones i a moltíssi-
mes altres, juntament amb  la
complicitat d'entitats i associa-
cions, que avui som el que
som. Sempre he dit que la cul-
tura no és només una tasca de
l'Ajuntament, de fet, si em per-
meteu, l'Ajuntament és fins i tot
un actor secundari. La cultura
és de la societat, dels individus
que la conformen i, sobretot,
d'aquelles persones que deci-
deixen invertir el seu temps en
fer-la gran, en expandir-la i en
transmetre-la a les noves gene-
racions. La nostra cultura vol
ser la suma de projectes inno-
vadors com els que us parlava,
d'activitats lúdiques que tin-
guen com a principal missió la
cultura popular i tradicional de
les Terres de l'Ebre, el recolza-
ment als artistes, locals i de
fora, però reconeixent l'art, la
literatura, el cinema... Deltebre
no vol una cultura només local,
volem ajudar també a engran-
dir la cultura de les Terres de
l'Ebre i així la cultura catalana,
oberta al món i sense fronte-
res. Gràcies a totes les perso-
nes que feu possible que a
Deltebre la il·lusió es digui de
nom cultura!

Joan Alginet i Aliau
3r tinent d'alcalde i regidor de

Cultura a Deltebre

19 anys de cultura 
literària a Deltebre

Opinió

Joan Tardà, diputat republicà ha
advertit al ministre Arias Cañete
que, amb aquesta decisió, ‘ho té
fotut per ser comissari euro-
peu’. Aquesta setmana al
Congrés de Diputats, s’ha deba-
tut una Proposició no de Llei per
demanar que el cabal ambiental
per al tram final del riu Ebre del
nou Pla Hidrològic de Conca,
pendent que el Govern espanyol
l’aprovi durant els propers dies,
compleixi la Directiva Marc de
l’Aigua i que sigui consensuat
amb el Govern de Catalunya. El
diputat Joan Tardà, a més a més
de donar suport a la Proposició
presentada per CiU, ha denun-
ciat l’opacitat i manca de debat
científic amb què s’ha seguit la
tramitació del nou Pla de Conca
de l’Ebre. Tardà ha destacat el
paper que d’ara endavant tindrà

Europa. Segons el diputat repu-
blicà, ‘aquest Pla de Conca té
greus errors en l’aplicació de la
Directiva Marc de l’Aigua i
Europa no permetrà que el delta
de l’Ebre mori, perquè saben
que el cabal ambiental progra-
mat comportarà més salinitza-
ció, més subsidència i més
regressió per al Delta; i això és
la seva mort’. Tardà ha denun-
ciat l’actitud de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre i del
Govern espanyol que, malgrat
saber el que passarà, ‘no han
tingut en compte les al·lega-
cions del Govern català ni els
estudis científics aportats; per al
Govern espanyol només han
prevalgut els arguments polítics,
i per això han fet un repartiment
de l’aigua del riu amb criteris
polítics, i no científics’.

“El cabal del nou Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre és la mort del Delta i Europa 

no ho permetrà”

Actualitat

Més Ebre acomiada avui l’any 2013. Fins el diven-
dres dia 10 de gener no tornarem. Serà un
moment especial per començar un any nou amb
il.lusions renovades i amb novetats respecte el
gratuït que cada divendres els acompanya. A
més, el dia 10 de gener estaren d’aniversari quan
Més Ebre arribarà al número 700. Una fita de
gran valor per una publicació que neixia al novem-
bre de 2001 i que ha anat evolucionant amb el
pas del temps transformant-se del setmanari de
pagament al format gratuït. 
L’evolució ha estat considerable i això ho ha
generat la complicitat dels lectors i la seua fideli-

tat setmana rera setmana. 
La proximitat ha estat un aval i ha de ser la garan-
tia per a continuar l’any vinent amb ànims regene-
rats i amb ganes de complir amb el número 700
i amb l’inici d’un nou any i d’una nova etapa que,
tot i les dificultats del moment, ha de ser un
impuls i una correspondència per a la gent ebren-
ca que ens segueix cada divendres amb el diari i
també pel portal mesebre.cat. 
Nomes ens resta desitjar-los que passin unes
molt bones festes que aparquin per uns dies els
maldecaps i que tinguin una bona entrada d’any.
Fins el 2014. Fins el 10 de gener.

Editorial

Fins el 10 de gener

Als anys vuitanta, arran de l'assumpció de com-
petències en matèria de Salut que va assolir
Catalunya mitjançant l'Estatut de 1979, es va
començar a estructurar el Sistema Català de
Salut Pública. No va passar el mateix en matèria
de Serveis Socials: van haver de passar 25 anys
i que Esquerra Republicana de Catalunya se
situés al capdavant del Departament d'Acció
Social i Ciutadania per assistir a la creació del
Sistema Català de Serveis Socials, amb l'aprova-
ció, per unanimitat, l'any 2007, de la Llei
12/2007 de serveis socials. El desplegament
progressiu d'aquesta Llei i de la Llei de la
dependència van ser prioritaris per a Esquerra
mentre va estar al Govern de la Generalitat de
Catalunya, ja que havia de situar els serveis
socials del país com el quart pilar de l'estat del
benestar, juntament amb l'educació, la salut i el
sistema de pensions. Així doncs, la creació del
nou Sistema Català de Serveis Socials va com-
portar que arreu de Catalunya es creessin i s'am-
pliessin serveis per poder cobrir la demanda
generada per aquest desplegament. En aquest
sentit, les Terres de l'Ebre van incrementar de
forma extraordinària els serveis socials en tots
els àmbits i, per exemple, en el cas dels serveis
socials de primària, les dotacions pressupostà-
ries es van augmentar any rere any, així com el
personal previst per la Llei als ajuntaments i els
consells comarcals. Per tant, no podem obviar
tampoc l'oportunitat que van representar les
noves polítiques socials engegades pel
Departament d'Acció Social i Ciutadania per al
sector econòmic. En resum, amb aquesta Llei
va arribar l'hora del reconeixement a les perso-
nes. Allò que durant 25 anys ningú s'havia ni tan
sols plantejat fer es va fer, i no era altra cosa que
fer sortir els serveis socials d'una situació de
mera beneficència per situar-los a l'alçada d'un
dret subjectiu. Malauradament, tres anys des-
prés del canvi de Govern a la Generalitat, amb

CiU al capdavant i
amb l'asfixia econò-
mica a què l'Estat
espanyol sotmet
Catalunya, s'han
truncat les esperan-
ces de tenir un sis-
tema de Serveis
Socials digne i d'a-
cord amb els impos-
tos que paguem els
catalans. Veiem
amb dolor i tristesa
residències de gent
gran buides, mentre
hi ha llista d'espera,
Serveis Socials d'Atenció primària dels ajunta-
ments a punt del col·lapse i un sistema de
dependència aturat en gran mesura perquè els
governs espanyols, abans el PSOE i ara el PP,
des del primer dia no han pagat la part del pres-
supost de la Llei que havien d'aportar. En defini-
tiva, veiem com aquests nous governs ens retor-
nen de manera involutiva a les politiques socials
més purament de beneficència i de privatització.
Vista aquesta situació, no és estrany que a
alguns ens generi il·lusió poder decidir sobre el
futur del nostre país el proper 9 de novembre.
Encara que tots els canvis generen incertesa,
sabem que els que vinguin sempre seran millors
que la certesa de continuar com estem. Perquè
un del principals objectius de poder decidir de
manera plena i lliure sobre els nostres impostos
i els nostres recursos ha ser el de mantenir un
estat del benestar amb igual accés per tothom,
amb una societat cohesionada i uns drets
socials dignes, que ara són retallats cada dia
que passa.  

Adam Tomàs
Portaveu del grup municipal d'Esquerra

d'Amposta

Esquerra i l’impuls dels serveis socials

Opinió

Alcanar registra la major baixada 
d’atur en dos anys

La desocupació va baixar el passat mes de novem-
bre un 12,53 %, i el nombre d'aturats és inferior al
del mateix mes de l'any passat. Les xifres oficials
de l'atur a Alcanar indiquen una reducció del 12,53
% el passat mes de novembre, amb 90 aturats
menys respecte a l'octubre. Amb aquesta dada ja
són tres mesos consecutius de baixada de l'atur a
Alcanar, i el nombre de població desocupada no ha
augmentat respecte a principis d'any. Aquesta bai-
xada s'ha registrat, majoritàriament, en les perso-
nes aturades d'entre 25 i 44 anys, especialment
en els homes d'aquestes edats. Per sectors, l'agri-
cultura i els serveis concentren el descens de l'a-

tur, tot i que també ha baixat en la construcció.
Aquests indicadors mostren que la baixada de l'a-
tur pot ser a causa de l'inici de la campanya de
collita de cítrics i de la represa de l'activitat de la
fàbrica de ciment. Pel que fa a la comparació amb
poblacions properes, l'atur a Alcanar ha disminuït
més que en altres municipis com Amposta, on s'ha
registrat un descens del 2,18%, o Ulldecona, amb
un descens del 4,99%. 
D'altra banda, altres municipis de la comarca del
Montsià han registrat augments de desocupació,
com Sant Carles de la Ràpita, amb un increment
de l'1,43% dels aturats.
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I aquesta és la idea. Tornar
amb un número emotiu com
serà el 700, el dia 10 de

gener, i fer-ho amb més
impuls amb més tiratge d’e-
xemplars i arribant a més
llocs. Hem crescut i volem
seguir fent-ho, sempre des
de la modestia i des de la pro-
ximitat, el que intenta ser
Més Ebre, una eina de proxi-
mitat per als fidels lectors.
La conjuntura econòmicA és
complicada però és moment
de lluitar i de seguir sense
treva. 
Cal desitjar unes molt bones
festes i que, malgrat les difi-
cultats, hi hagi bons desitjos
per al 2014. Ens veurem el
dia 10 de gener, als llocs
habituals i celebrant el núme-
ro 700.

Fins el 10 de gener

Es moment de fer
balanç. Es moment de
fer valoracions. O potser
és moment de que les
facin vostès. Nosaltres
marxem de vacances
amb satisfacció i amb
l’objectiu de millorar.
Sempre de millorar.

Més Ebre tanca avui l’any 2013

El proper número serà especial coincidint amb el 700 de la publicació

M.V

ACTUALITAT

Elena Martínez.- La inno-
vadora cadena que permet
gaudir del 'vaping' va inau-
gurar ahir dijous dia 19 el
seu segon establiment a les
Terres de l'Ebre, concreta-
ment a Tortosa. Fa una set-
mana, Vapiamo inaugurava
la primera botiga de ciga-
rrets electrònics a la Ràpita,
i la cadena segueix expan-
dint-se per les terres ebren-
ques, ahir va ser el torn de
Tortosa. Va assistir l’Alcalde
de la localitat, Ferran Bel.
Aquest nou establiment de

cigarrets electrònics va
quedar inaugurat al carrer
Cervantes, número 13.
Cada vegada més s'estan
obrint establiments de ciga-
rrets electrònics, moda o
no, el 'vaping' s'està impo-
sant a l'acte de fumar i cada
cop són més les persones
que volen aspirar vapor aro-
matitzat que no pas tabac,
ja que els 'e-cigars' no dei-
xen residus, ni cendres, ni
fum, ni mala olor.
Els establiments Vapiamo
són exclusius, moderns i

elegants, a l’igual que el dis-
seny dels seus cigarrets
que són de color negre i
finets. El mobiliari és senzill
de color negre i ressalta
pels diferents colors de les
caixetes de sabors. Una
desena de tabletes presidei-
xen el mostrador central, i
contenen la informació dels
productes que es venen a la
botiga. Hi ha un tipus de
cigarret electrònic per cada
client, des del Starvap vJet
per iniciar-se al món del
vaping, fins els Starvap

vRoll, els cigarrets més
clàssics. Tots els models
són elegants, lleugers i
còmodes. Aquesta innova-

dora cadena neix amb força
i amb ganes d'expandir-se
per més municipis de
Catalunya i per tot l'Estat,

també vol obrir-se portes a
altres països. Properament
s'obrirà un altre establiment
Vapiamo a Amposta.

Vapiamo continua 
expandint-se a l’Ebre

Ahir va inaugurar el segon establiment al territori, a Tortosa, c/ Cervantes, 13
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El premi, que ha estat ator-
gat a l’empresa Cubycayak
de Tortosa, té la finalitat de
guardonar les millors inicia-
tives empresarials del 2013
que contribueixin al desen-
volupament socioeconòmic
del territori.
A l’acte de lliurament van
estar-hi el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, el vicepre-
sident de Dinamització
Econòmica, Xavier Royo, el
conseller de Turisme,
Alfredo Ferré, el conseller
de Comerç i Consum, Jordi
Curto, el portaveu del
govern comarcal, Rubén
Lallana, la representant de
l’Obra Social de La Caixa,
Maria Cinta Cervantes, jurat
i finalistes de la setena edi-
ció dels premis.
Durant el transcurs de l’en-

trega de premis, el presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler,
va destacar la qualitat dels
diferents projectes presen-
tats en aquesta nova edició
del projecte. Per a Soler,

aquest fet és un exemple
de què “el Baix Ebre és un
territori de gent emprene-
dora i amb iniciativa que
constantment cerca fórmu-
les per afrontar l’actual con-
text de crisi”.

Per la seva banda, el vice-
president de Dinamització
Econòmica, Xavier Royo, va
donar les gràcies als partici-
pants i els va animar a con-
tinuar treballant intensa-
ment amb el seu projecte

empresarial. Alhora, Royo
va explicar que “la convo-
catòria d’aquests premis és
una formula per reconèixer
aquelles iniciatives que
tenen com a base la dina-
mització econòmica del
territori”. Aquest any el
premi emprenedors ha
comptat amb la participació
de quatre empreses de la
comarca. Finalment, i des-
prés d’una deliberació inten-
sa del jurat, l’empresa guan-
yadora ha estat Cubycayak.
Aquesta empresa dissenya,
produeix i comercialitza uns
caiacs de lleure desmunta-
bles i lleugers per posar a
l’abast de tothom la pràcti-
ca esportiva de la navega-
ció de forma senzilla i
econòmica. El guanyador
va rebre un xec de 600 E,
una tauleta electrònica i el
lloguer gratuït d’un despatx
del Viver d’Empreses Baix
Ebre Innova durant tot un
any.

L’empresa Cubykayak guanya el VII Premi
Emprenedors del Consell Comarcal del Baix Ebre

L’ens comarcal va donar a conèixer el guanyador en un acte celebrat al Viver d’Empreses Baix Ebre Innova

ACTUALITAT

ERC d’Amposta proposa
bonificar la contribució a les
persones amb ingressos per
sota del salari mínim interpro-
fessional.
Aquesta serà una de les prin-
cipals condicions per donar
suport a la proposta de
Pressupost 2014 que ha pre-
sentat l’equip de Govern de
l’Ajuntament
“El Ple de l'Ajuntament
d'Amposta va aprovar el pas-
sat mes d'octubre les orde-
nances fiscals per al proper
any 2014 sense cap modifi-
cació rellevant pel que fa a la

contribució, l’impost que
grava els béns immobles.
L’equip de Govern va optar
per congelar-lo, malgrat les
pujades que es van produir
en anteriors anualitats. De
fet, aquest impost s’ha dupli-
cat en l’última dècada”. Per
aquest motiu, el portaveu
Adam Tomàs ja va manifestar
en aquella ocasió que “la
congelació de l’impost no
suposava cap alleugeriment
per als contribuents”. Per
aquest motiu, ERC
d’Amposta va defensar l’acti-
vació d’un pla de reducció de

la despesa municipal que
permetés rebaixar el que es
paga per tenir un habitatge a
la ciutat. Per a Adam Tomàs,
“tot i que el consistori preveu
el fraccionament d’aquest
impost, aquesta mesura faci-
litadora no dóna resposta a
les grans dificultats econòmi-
ques en què es troba la
població d’Amposta, que
pateix d’una manera molt
intensa els efectes de la crisi
amb un elevat índex d’atur”.
Des d’ERC d’Amposta, “hem
defensat en més d’una oca-
sió substituir la subvenció

com a mecanisme per aten-
dre els més desafavorits per
altres línies de suport, que
evitin la pressió emocional
que suposa no poder arribar
a final de mes perquè no
tenen prou diners per fer
front a les seves obligacions
tributàries amb l’administra-
ció local”. Per això, el Grup
Municipal d’ERC “hem pre-
sentat una moció que es
debatrà el proper dilluns i
que persegueix bonificar fins
al 50 % la quota íntegra de
l’impost de béns immobles
corresponent a l’any 2014 a
les persones amb ingressos
inferiors al que hagi establert
el Govern espanyol com a

salari mínim interprofessional
per a l’any vinent”e, ‘amb
aquesta mesura,
l’Ajuntament d’Amposta
donaria resposta a l’ofec
econòmic de moltes famí-
lies”. 

Proposa bonificar la contribució urbana
ERC d’Amposta

Aclariments dels treballa-
dors de la Fundació
Ulldecona davant les
declaracions efectuades
per l'òrgan de govern.
Com a treballadors/es de
la Fundació Ulldecona el
nostre objectiu és, i
seguirà essent, el de
reclamar els nostres
drets com a treballa-
dors/es. L’únic que prete-
níem aconseguir amb les
accions realitzades és
cobrar el nostre salari; en
cap cas la nostra intenció
ha estat agredir a l’actual
equip de govern.
Considerem que el fet
d’exigir el nostre sou per
la feina que realitzem dia
rere dia no suposa cap
atac ni cap agressió a
ningú. Per aquest motiu,
no volem entrar en cap
polèmica, ja que això
només perjudica a la prò-
pia Fundació i indirecta-
ment als seus usuaris/es.
Tanmateix, atès la
rellevància de les afirma-
cions tan serioses i, al
mateix temps greus,
efectuades per l'equip de
govern,considerem que
són qüestiona que s’hau-
rien d’aclarir a la reunió
de Patronat que es
celebrarà el proper dia
20 de desembre de
2013.
Per últim, els/les treballa-
dors/es de la Fundació
Ulldecona lamentem que
s'utilitzi el conflicte en el
que ens trobem immer-
sos en clau política i que
es malmeti la imatge de
la Fundació, creada en
base al treball i l'esforç
de tots i totes els que la
integrem. 

Aclariments dels
treballadors de la

Fundació
Ulldecona
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En la darrera sessió ordinària
del Consell de Direcció de
l’Administració Territorial de
la Generalitat a les Terres de
l’Ebre d’aquest 2013 els
representants territorials del
Govern han fet una valoració
i tanquen l’any amb “notícies
satisfactòries”, com ha expli-
cat el delegat del Govern,
Xavier Pallarès.
En aquest sentit, el delegat
s’ha mostrat satisfet perquè
“l’esforç inversor del
Departament d’Empresa i
Ocupació ha destinat durant
aquest any més de 2 milions
d’euros per al desenvolupa-
ment econòmic de les quatre
comarques de l’Ebre i també
per la inserció laboral dels
nostres ciutadans, una de les
màximes premisses del
Govern de la Generalitat per
aquesta legislatura”.
Així, el Departament
d’Empresa i Ocupació

(DEMO) aporta per al desen-
volupament econòmic de les
quatre comarques ebren-
ques, mitjançant el progra-
ma “7 comarques” un milió
d’euros, per als projectes
que s’han sol·licitat des del
territori: 372.000Û al
Montsià; 152.000Û al Baix
Ebre, 336.000Û a la Ribera
d’Ebre i 153.000Û a la Terra
Alta. A més a més, a través
del Servei Català d’Ocupació
(SOC) també es destinen
927.000Û per a cursos de
reinserció laboral per a for-
mació i ocupació de les per-
sones a l’atur; i també a 31
de desembre seran 116 per-
sones les que podran ocupar
llocs de treball, mitjançant
els plans d’ocupació i
col·laboradors socials.
D’altra banda, cal sumar
també els 200.000Û que es
destinen a les Terres de
l’Ebre amb el programa
Catalunya Emprèn, i els
50.000Ûque el SOC desti-
narà a la potenciació de la
Reserva de la Biosfera amb
el protocol que s’ha signat al

Parlament de Catalunya. I
també, l’Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre (IDECE)
rebrà el DEMO 50.000Û per
a què el Consorci de Serveis
Agroambientals de les
Comarques del Baix Ebre i
Montsià (CODE) pugui conti-
nuar amb els tractaments
per al control de la plaga de
la mosca negra.
Al mateix temps, el delegat

del Govern a les Terres de
l’Ebre ha avançat que a pri-
mers del proper 2014 el
Departament d’Empresa i
Ocupació traurà una línia d’a-
juts per a la renovació d’esta-
bliments turístics i una línia
d’ajuts per a potenciar el
turisme, a la qual es podran
presentar els ens locals amb
projectes d’uns 500.000Û i
per tant “els municipis de
l’Ebre ens acollirem aquesta

línia d’ajut sota la marca
Reserva de la Biosfera per
potenciar l’impuls de les
Terres de l’Ebre” – ha afirmat
Xavier Pallarès, que ha des-
tacat que “aquestes aporta-
cions juntament amb les del
Departament d’Agricultura
ens permetran disposar de
prop d’un milió d’euros per a
l’impuls definitiu de la
Reserva de la Biosfera
durant l’any 2014, que serà
any clau per a la Reserva
amb els mecanismes econò-
mics que disposarem per
engegar-la i també amb el
treball per la inclusió d’aque-
lles zones que es van quedar
inicialment fora, com la
Reserva de Sebes, que són
una mostra que des de la
llunyania es desconeix la rea-
litat local”. D’altra banda, el
delegat del Govern ha remar-
cat que també el
Departament de Governació
ha aprovat destinar
378.000ÛE als ajuntaments
que ho van sol·licitar per a
les obres d’arranjament pels
darrers aiguats.

L’Àrea Municipal d’Esports
de l’Ajuntament de l’Ametlla
un any més ha preparat tot
un seguit d’activitats esporti-
ves solidàries per sumar-se
a la lluita de la Marató de
TV3, enguany destinada a
les malalties neurodegenera-
tives. Dilluns es va
començar amb el Nadal a 2
Raquetes i la Marató d’acti-
vitats dirigides al Cem la
Cala que van tenir molt d’è-
xit. Dimarts, va tenir lloc la

Marató d’Aquagym al Cem, i
el Nadal a 2 Cistelles a les
quatre i mitja de la tarda al
pavelló. El dimecres, Nadal a
2 Portes al pavelló polies-
portiu i ahir dijous el Nadal a
6 carrils al Cem. Avui diven-
dres, es realitzarà el Festival
Esportiu de Nadal com a
clausura de les activitats
anuals i també tindrà lloc el
sorteig de la Gran Cistella
que és possible gràcies a la
col·laboració del comerç

local. “Tot i que la Marató va
ser diumenge encara tenim
uns mesos per poder sumar
els nostres ingressos.
L’objectiu és unir el nostre
calendari esportiu amb la
solidaritat i oferir activitats
esportives”, subratlla Marc
Vilabrú, Gerent de l’Àrea
Municipal d’Esports. Demà
dissabte, dia 21, les activi-
tats per la Marató continua-
ran a partir de les 09:15
amb la Marató de Cicle-

Indoor (Spinning) al Cem la
Cala. I el diumenge, a partir
de les 9.30 h caminada
popular al Puig Moltó. Per
participar en les activitats es
pot fer un donatiu de com a
mínim 2 E, en el cas dels
abonats al pavelló o al
Cem, no cal un donatiu
mínim. Vilabrú recorda que
“els donatius tenen un objec-
tiu solidari que és sumar
esforços contra les malalties
neurodegeneratives”.

L’AME, amb la Marató de TV3

Vitòria-Gasteiz va ser esco-
llida Capital Espanyola de
la Gastronomia 2014 per
davant de la Ràpita,
València i Osca. La capital
alabesa, substituirà a
Burgos. La Ràpita, consi-
derada un dels emblemes
turístics de l'Ebre, es
queda així a les portes d'a-
conseguir aquest presti-
giós premi. Tot i això, el
pas pel certamen ja es
considera com un "premi"
des de la població del
Montsià: "Es difícil com-
petir contra rivals que
tenen molt més recursos,
potencia mediàtica i també
amb estrelles Michelin als
seus restaurants, però
hem d’estar satisfets per la
promoció que hem aconse-
guit dels productes gas-
tronòmics ebrencs de"pri-
meríssima qualitat"”. deia
el regidor de Turisme rapi-
tenc, Lluís Granero.

La Ràpita, a un pas

de ser Capital

Espanyola de la

Gastronomia

Els ajuntaments de Tortosa
i de Roquetes, així com
altres entitats i institucions
del territori, s'han sumat al
projecte "Mou-te per la
fam", que impulsa l'empre-
sa RecuSport, i que té per
objectiu recollir aliments
que s'adreçaran a Càritas.
La iniciativa solidària es
farà el proper 4 de gener i
consisteix en una jornada
de 12 hores en què els par-
ticipants podran córrer a
peu o en bici, en un itinera-
ri assenyalat, per sumar el
màxim de quilòmetres pos-
sibles, que es convertiran
en quilos d'aliments.

‘Mou-te per la
fam’

«El Govern a les Terres de l'Ebre acaba l'any amb una aposta
clara pel desenvolupament econòmic i la inserció laboral»

Així ho informa el delegat, Xavier Pallarès, en la darrera sessió ordinària del Consell de Direcció de l’Administració Territorial

S’han organitzat tot un seguit d’activitats esportives, fins diumenge

ACTUALITAT
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El cardenal Ricard Maria
Carles, arquebisbe emè-
rit de Barcelona, va
morir dimarts a la mati-
nada als 87 anys. El car-
denal, nascut a València
l'any 1926, va ser arque-
bisbe de Barcelona entre
els anys 1990 i 2004 i,
anteriorment, havia estat
bisbe de Tortosa, entre
els anys 1969 i 1990.
Ricard Maria Carles va
tornar a la capital del
Baix Ebre on hi havia
fixat la seva residència
des de fa alguns anys. A
finals del mes passat,
l'arquebisbe emèrit va
haver de ser ingressat a
causa d'una malaltia neu-
rològica a l'Hospital

Verge de la Cinta de
Tortosa i després va ser
traslladat a Hospital de
la Santa Creu de Jesús,
on ha mort.
Ricard Maria Carles i
Gordó fou designat bisbe
de Tortosa el 3 d'agost
del 1969. S'hi va estar
fins el 23 de març del
1990, quan va ser nome-
nat arquebisbe de
Barcelona substituint el
cardenal Narcís Jubany.
Quatre anys i mig més
tard, el 26 de novembre
del 1994, va ser desig-
nat com a cardenal, amb
l'església de Santa Maria
Consolatrice al Tiburtino
al seu càrrec. El 1995 el
papa Joan Pau II el va
nomenar membre del
consell de cardenals per
a l'estudi dels problemes
econòmics i organitza-

tius del Vaticà.
L'any 2001 va presentar
la dimissió del seu
càrrec, en fer 75 anys
com marca el dret canò-
nic, però no va ser subs-
tituït per l'actual arque-
bisbe Lluís Martínez
Sistach, que l'havia subs-
tituït a Tortosa el 1991,

fins el 2004. El seu lli-
gam i vinculació perso-
nal amb la capital del
Baix Ebre durant els
anys que va estar al cap-
davant de la diòcesi de
Tortosa van fer que no
abandonés mai el con-
tacte amb la ciutat. 'Don
Ricardo' com era cone-

gut el cardenal, va tornar
a fixar la seva residència
a la ciutat, a Sant Josep
de la Muntanya, quan va
deixar l'arquebisbat de
Barcelona.
Els que el coneixien
expliquen que les seves
aficions eren el futbol,
l'alpinisme i l'espeleolo-
gia, i per això col·leccio-
nava fòssils. Havia fet
obres de teatre i cantava
en una coral.
El Papa Francesc va
enviar un telegrama de
condol al cardenal arque-
bisbe de Barcelona Lluís
Martínez Sistach, amb
motiu de la mort del seu
predecessor. Molts han
estat els missatges de
consol així com les visi-
tes de comiat a la cape-
lla ardent situada al
Bisbat de Tortosa. 

El Departament
d'Agricultura tenia previst
posar en marxa aquest
dimecres les últimes bom-
bes per completar la inunda-
ció amb aigua salada d'unes
2.000 hectàrees de l'hemi-
delta esquerre de l'Ebre dins
del pla de xoc contra la
plaga del caragol maçana.
L'operació afectarà les
zones "més altes" del Delta
que s'ha previst inundar,
concretament, a la zona de
la bassa de les Olles, a
l'Ampolla. Això ha de perme-

tre, segons el director terri-
torial del Departament, Pere
Vidal, executar les mesures
previstes al pla de xoc en
uns 20 o 25 dies. 
Unes accions que, després
del compromís de finança-
ment de la Unió Europea i
del govern espanyol, es
podran repetir l'any vinent.
"Al final s'han acabat impli-
cant", ha reconegut Vidal,
tot i que s'ha volgut mostrar
prudent fins l'arribada defini-
tiva del milió d'euros d'ajut
previst per aquests 2013 i

2014: 600.000 euros a
càrrec de Brussel·les i
400.000 des de Madrid. 
La confirmació d'aquest
compromís de finançament,
segons Agricultura, ha de
permetre garantir la conti-
nuïtat de les mesures del pla
de xoc l'any vinent.
"Continuarà en una fase
molt avançada i, si tot va
com ha d'anar, permetrà
que el 90% de caragols
pugui ser eradicat dels
arrossars", ha declarat
Vidal.

Inundació per eradicar el cargol poma

Josep Casadó continuarà
sent el secretari general
de CCOO a les Terres de
l'Ebre durant els propers
quatre anys. Així ho han
escollit els assistents a la
III Conferència de la Unió
Intercomarcal de les
Terres de l'Ebre que el sin-
dicat ha celebrat aquest
dimarts a l'Aula Magna de
la URV. De fet, la de
Casadó ha estat, final-
ment, l'única candidatura
que s'ha presentat per
ocupar el càrrec i que ha
comptat amb el suport de
tots els afiliats que han
votat. A més de fer balanç
dels darrers quatre anys,
aprovant l'informe de ges-
tió per unanimitat, la con-
ferència també ha servit
per renovar l'executiva del
sindicat al territori. 

Casadó renova
com a secretari

general de 
CCOO a l’Ebre

El treball de recerca dut a
terme darrerament pels
Agents Rurals del
Departament d’Agricultura i
per Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura ha
permès localitzar quatre
nous assentaments de l’èpo-
ca del bronze final i 1a edat
del ferro (segles VII-VI aC) i
un assentament de l’època
musulmana (segles XI-XII dC)
que actualment ja es troben
en fase d´estudi. En la recer-
ca dels elements patrimo-
nials, els Agents Rurals han
aconseguit fer un inventariat
de gran valor a les comar-
ques de Terres de l´Ebre. 

4 nous
assentaments
prehistòrics

Mor el cardenal Ricard Maria Carles als 87 anys
Va ser arquebisbe de Barcelona entre els anys 1.990 i 2.004 i bisbe de Tortosa entre el 1.969 i 1.990

2.000 hectàrees de l’hemidelta esquerre

ACTUALITAT

ACN
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L'Àrea de Cultura de
Deltebre ha fet públic
aquesta setmana l'elabora-
ció del Pla estratègic de
Cultura amb l'objectiu d'o-
rientar la política cultural i
definir un full de ruta en
relació a la promoció de la
política cultural en els pro-
pers anys, adaptada a les
necessitats reals del muni-
cipi.
La base serà la varietat de
l'activitat cultural, la rique-
sa del teixit associatiu i
dels creadors i creadores,
a partir dels quals poder
plantejar nous reptes. El
Pla vol ser una eina per
analitzar la realitat cultural,
posar-ne en valor les singu-
laritats, detectar-ne els
dèficits i, sobretot, projec-
tar-ne el futur. L'Ajuntament
serà l'impulsor del projecte
però la finalitat, segons
remarcava el regidor de
Cultura, Joan Alginet, és
"que participin el màxim

d'agents, institucions i per-
sones, amb la finalitat que
sigui un compromís conjunt
per tal de definir el paper
central que volem que jugui
la cultura al nostre munici-
pi. Per tant, es tracta de
generar un procés de
debat i un exercici de deli-
beració col.lectiva, on la
participació i el treball en
xarxa són dos elements
claus en les polítiques cul-
turals locals, aprofitant els
potencials de proximitat del
món local".
Amb l'elaboració d'un full
de ruta en matèria de cultu-

ra de Deltebre es preveu
marcar un horitzó i un full
de ruta per a la cultura del
municipi en els propers
anys, introduir una mirada
que vagi més enllà de les
urgències quotidianes, con-
solidar un sistema de tre-
ball basat en la planificació
i la participació, implicar
els diversos agents cultu-

rals en un projecte comú,
extreure les carències i
potencialitats de la realitat
cultural, descriure la situa-
ció actual: plantejar reptes,
definir estratègies i accions
i en definitiva, promoure la
innovació en les desenvolu-
pament de polítiques cultu-
rals a Deltebre. Tot això en
una realitat que ve marcada

per les deficiències quant a
infraestructures i equipa-
ments culturals, sobretot
pel que fa a la música i les
arts escèniques.
La direcció i coordinació
del del Pla estratègic de
Cultura anirà a càrrec de la
tècnica de cultura de
l'Ajuntament de Deltebre,
Elena Fabra.

Deltebre elaborarà un 
Pla Estratègic de Cultura

Vol ser una eina per analitzar la realitat cultural

REDACCIÓ

Elena Martínez- L'Estat vol
que es protegeixin unes 50
àrees marines del litoral
espanyol, i que aquestes s'in-
cloguin dins de la Xarxa
Natura 2000. Una de les
àrees que es vol protegir és
una àmplia zona marina de
davant del Delta de l'Ebre que
té més de 140 quilòmetres, i
va des del cap de Salou fins
a les Illes Columbretes al sud,
aquesta zona és considerada
com a Zona d'Especial
Protecció per a les Aus
(ZEPA). Incloent el nostre
territori a la Xarxa Natura
2000 el què es pretén és
assegurar el manteniment
del bon estat de conservació
i la protecció del nostre hàbi-
tat i espècies d'interès que
tenim a les nostres terres.
Per al Coordinador del
Programa Marí de
SEO/BirdLife, Pep Arcos,
aquest fet suposa “culminar

una laboriosa feina de molts
anys, primer definint els cri-
teris de les IBA marines a
nivell mundial, després loca-
litzant i estudiant les zones
que complien aquests crite-
ris a la costa de tot l'Estat. I
la zona del Delta és per a
nosaltres una zona bandera,
emblemàtica per la seva
importància tant per la seva
diversitat en aus com per la
vida marina”.
La proposta de voler prote-
gir aquestes àrees marines
és fruit del projecte europeu
'Life Indemares' iniciat l'any
2009 i acabat recentment.
Aquest projecte de recerca
està destinat a completar la
identificació de les àrees
marines que han d'entrar dins
la Xarxa Natura 2000, pro-
movent la participació de
totes les parts i usuaris impli-
cats (recerca, conservació,
gestió, pesca, etc), establint

directrius de gestió, sensibilit-
zant a la població i reforçant
els convenis internacionals
sobre el mar que s'apliquen a
la nostra costa. El projecte
ha estat coordinat per la
Fundació Biodiversitat i ha
comptat amb el treball i
col·laboració d'organitza-

cions conservacionistes de
l'Estat com SEO/BirdLife o
WWF, entre altres. “El
Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient ja
ha fet la participació pública y
previsiblement que la zona
marina enfront del Delta es
declararà oficialment Zona

d'Especial Protecció per a les
Aus, integrada a la Xarxa
Natura 2000, aquest gener
del 2014”, assegura Arcos.
L'estudi de l'àrea del Delta
detalla que hi ha 11 espècies
marines amb criteris d'im-
portància, com és “la baldri-
ga cendrosa, que és una
espècie en perill d'extinció
que viu gran part de l'any
sobre les aigües en front del
Delta; la gavina corsa, una
espècie vulnerable perquè té
la major part de la seva
població mundial criant a la
punta de la banya del Delta; i
la gavina capnegra, una hiver-
nant a les nostres aigües,
amb alguns exemplars que
crien aquí. Apart de xatracs,
gavots, moltes aus que viuen
al Delta i fan incursions mari-
nes, i moltes espècies que
passen front la costa del
Delta en el seu pas migrato-
ri”, afirma Arcos.

L’àrea marina del Delta serà un espai protegit 
per a les aus al gener del 2014

El carrer La Font, que dóna
accés al casc antic, i les
entrades a Ascó per
Camposines i per la C-12 ja
llueixen la nova ornamenta-
ció nadalenca que ha
implantat l'Ajuntament per
aquest Nadal. La plaça de
l'Església, a més, també
quedarà engalanada amb
una nova ornamentació el
disseny de la qual s'ha vol-
gut cuidar al detall. En con-
cret, els nous motius llumi-
nosos lluiran la silueta del
castell d'Ascó i les seves
característiques tècniques
faran que es puguin reutilit-
zar en altres esdeveni-
ments, com la festa de
Sant Antoni o mercats i
fires, si fos necessari.

L’Ajuntament
d’Ascó renova
l’enllumenat

nadalenc

ACTUALITAT

Es preveu marcar un

horitzó i un full de ruta

per a la cultura del

municipi 

en els propers anys

El Ministeri de Medi Ambient ha demanat a la Unió Europea que inclogui l’espai del Delta a la Xarxa Natura 2000

Durant la sessió del Ple
de l'Ajuntament que va
tenir lloc ahir dijous, a les
8 del vespre, els mem-
bres del Consistori de
Flix aprovaran una decla-
ració institucional donant
suport a la convotòria de
la consulta sobre la inde-
pendència de Catalunya.
El text de la declaració
és el que es reprodueix
tot seguit:
Davant l’anunci de la con-
vocatòria d’una consulta
per tal de decidir si la
nació catalana vol esde-
venir un estat indepen-
dent, aquest Ple, integrat
per representants elec-
tes per la ciutadania de
Flix, vol manifestar:
Primer.- La seva satisfac-
ció per l’acord entre la
majoria de les forces
polítiques al Parlament
que farà possible la cele-
bració d’una consulta on
el poble de Catalunya
decidirà, de manera lliure
i democràtica, el seu
futur col·lectiu.
Segon.- El seu compro-
mís amb la Generalitat i
amb el Parlament de
Catalunya, representants
legítims del poble català,
per tal que aquesta con-
sulta sigui realitat.
Tercer.- La seva crida a la
ciutadania a que participi
de manera activa, pacífi-
ca i en llibertat en aquest
acte democràtic, deci-
dint el seu destí.

Declaració
favorable a la

consulta, a Flix
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Aquesta setmana s'ha fet a
Deltebre el Lliurament dels
Premis Literaris Terra de
Fang de prosa, poesia i
recerca que convoca l'À-
rea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre i
que enguany arriben ja a la
dinovena edició. 
Els premis estan dotats en
1.000 Euros cadascuna
de les modalitats, i el
premi d'autor local són
500 Euros a la categoria
d'adult i 200 Euros per a la
categoria juvenil. 
Els guanyadors dels XIX
Premis Literaris Terra de
Fang han estat:
Premi de prosa, amb
1.000 E, a l'obra titulada
Quimeres indocumentades,
de l'autor Joan-Lluís
Moreno Congost,
d’Alacant.
Premi de poesia, amb

1.000 E, a l'obra titulada
Molt lleu, de l'autor/a Jan
Matheu Montserrat, de
Barcelona.
Premi de recerca, amb

1.000 E, a l'obra titulada
Terra de fang, terra de sal,
de l'autora Núria Tomàs
Donador, de Deltebre.
Premi especial autor local

ha estat declarat desert.
Premi cartell, dotat amb
200 Euros, per a Blai
Carles Sanchís.

La darrera volta va fer-la amb el seu germà Joan, a peu, il.luminats per les 300 torxes

Exposició sobre Salvador Espriu

El Centre de Formació
Ocupacional de
l’Ajuntament de Móra d’Ebre
organitza un Curs de soco-
rrisme en les instal·lacions
aquàtiques municipals, amb
el cofinançament del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(soc) de la Generalitat de

Catalunya, el Fons Social
Europeu (fse) i el Ministerio
de Empleo y Seguridad
Social. Els interessats es
poden dirigir per a inscriu-
re's a l’Ajuntament, en hora-
ri d’oficina, com a màxim
fins al dia 23 de desembre
de 2013.

Curs de Socorrisme

"El prestigiós economista i
professor casenc Germà
Bel presentarà dilluns 23 a
Alcanar el seu darrer llibre
"Anatomia d'un desengany".
La presentació serà a les
20.30 hores a l'edifici dels
Serveis Agraris "Joan Gil"
Avinguda Catalunya, 64.
En aquest llibre Germà Bel
dissecciona  els problemes
nuclears de la relació entre

Catalunya i Espanya. En
particular, la dinàmica del
conflicte entre grups, els
seus efectes sobre les rela-
cions territorials i les con-
seqüències que tenen en el
funcionament de l'Estat.
Tots ells, assumptes que es
projecten damunt àmbits
de la política relacionats
amb l'augment del suport a
la independència.

‘Anatomia d’un desengany’

Enmig d’aquesta jornada
solidària, amb l’organitza-
ció d’ELA Terres de l’Ebre i
el Consell Esportiu del Baix
Ebre, existia el repte de
Javi Padrosa, que amb
músic de Xeic, començava
dissabte la tarde a rodar en
bicicleta pel velòdrom. El
repte eren 24 hores. “Van
haver-hi moments de defa-
lliment, sobre tot durant la
nit i la matinada quan pel
fred, em va passar pel cap
plegar. Però l’ajuda de la
familia i també la causa
solidàrida per la qual ho
feia, em van donar forces i

vaig poder seguir i aca-
bar”, deia Javi.  El seu
germà Joan té ELA
(Esclerosi Lateral amiotròfi-
ca) i aquesta era la princi-
pal força en una jornada
solidària dirigida a la lluita
contra les malalties dege-
neratives. Les 24 hores va
fer-les acompanyat de
Llorenç Granado i durant el
repte es va anar afegint
gent per ajudar i donar
suport a Javi. Els moments

més emotius es van viure
al final, quan la darrera
volta va efectuar-la a peu
amb el seu germà Joan,
il.luminats per 300 torxes
del mural que va organitzar
l’Associació Va Per Tu
Vidal. 
Un grans instants, carre-
gats de sentiment i emo-
ció. 
En total, en la jornada
esportiva i solidària al
Velòdrom de Tortosa es

van recaptar 1.059,28
euros per la marató.  
Foto Facebook Va per Tu
Vidal - J. Garcia. 

Javi Padrosa va aconseguir el seu repte
solidari: 24 hores rodant al Velòdrom

El diumenge passat, 15
de desembre es va cele-
brar la Marató de TV3
que aquest any anava
dirigida a la lluita contra
les malalties degenera-
tives.
Amb aquest motiu
l'Associació Va Per Tu
Vidal, creada en memò-
ria del jove ciclista Vidal
Fusté, va organitzar per
segon any un mural amb
torxes.

Lliurament dels Premis literaris Terra de Fang

Convocats per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Deltebre

ACTUALITAT

Una exposició itinerant sobre
Salvador Espriu, en el marc
dels actes de celebració del
seu centenari, ha arribat a
Tortosa i s’hi estarà fins al pro-
per 28 de desembre. Catorze
plafons temàtics, que s’inspi-
ren en cadascuna de les lle-
tres del seu nom per evocar
tot l’univers literari de l’escrip-

tor i poeta, han quedat
instal·lats a la plaça
Barcelona, al centre de la ciu-
tat. “Espriu a l’àgora, una lec-
tura visual de l’escriptor”, con-
vida a passejar entremig d’a-
questa singular exposició i a
conèixer la seva prolífica obra
literària i a comprendre la seva
dimensió cívica. 

Fira de Nadal de Móra d’Ebre
La dissetena edició de la Fira
de Nadal de Móra d'Ebre va
reunir dissabte passat (14
de desembre) a la plaça de
Dalt un total de 37 parades

de venda de productes per a
les festes. Durant tota la jor-
nada s'han efectuat un
seguit d'activitats d'animació
infantil i familiar

La ciutat d'Amposta ha estat
la primera de les Terres de
l'Ebre en esdevenir “ciutat
cardioprotegida” després
d'instal·lar cinc aparells des-
fibril·ladors a diferents punts
de la població. En concret,
els aparells s'han ubicat a
les instal·lacions esportives,
a l'entrada del Mercat
Municipal i dos més estan

als vehicles de la Policia
Local i de Protecció Civil. Els
cinc aparells són portàtils,
de manera que es podran
utilitzar en els esdeveni-
ments esportius o concen-
tracions de persones de
qualsevol tipus en els que hi
intervenen els equips de pro-
tecció civil i de la policia
local.

Durant tot el diumenge dia 15 de desembre, el carrer Major i
la plaça de la Vila de la ciutat d'Amposta es van omplir de
comerços amb articles nadalencs i objectes de regal per
donar el tret de sortida a la campanya de Nadal. “Es una festa
més que consolidada”, deia la Regidora Rosita Pertegaz.

Actualitat

Després de dos anys de pro-
ducció, aquest diumenge es
presenta al Teatre-Auditori de
la Lira Ampostina (19 hores)
el curtmetratge La
Fatarella 1938. L'acte, d'en-
trada gratuïta, comptarà

amb la presentació del direc-
tor del projecte, Pau
Bertomeu, i un petit concert
acústic de Xeic!.
La Fatarella, 1938 és un
curtmetratge centrat en la
Guerra Civil Espanyola.

‘La Fatarella 1938’

Ciutat Cardioprotegida

En la jornada del
Velòdrom, es van

recaptar 1059 euros
per la marató.
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CRAC de la setmana: Joan Estellé, organitzador de TEDx Amposta
MICHEL VIÑAS

‘PROTAGONITZA EL CANVI’, AVUI DIVENDRES A L’AUDITORI DE LA FILA

Sovint tots els que vivim a
les terres de l’Ebre patim les
tremendes dificultats a les
que ens enfrontem de
forma quotidiana, però ens
hem decidit a deixar enrere
els derrotismes i, per això,
tenim clar que o bé gene-
rem un canvi en molts dels
aspectes de la nostra socie-
tat o mantindrem indefinida-
ment una situació incòmoda
i segurament durant un llarg
període de temps.
Aquest canvi l’hem de gene-
rar nosaltres mateixos i, a
més a més, ha de ser pro-
duït a l’interior de cadascun
de nosaltres i l’hem de
transmetre cap al nostre
entorn, hem de propagar un
canvi de paradigma; res
millor que provocar la inno-
vació, incentivar el talent, la
creativitat i compartir les
idees més revolucionàries
en el millor lloc creat especí-
ficament per fer-ho: un
TEDx. Aquest no és un
canvi puntual, és un canvi
constant, un beta perma-
nent, no hi ha metes, hi ha
camins, viatges fascinants
on l’aventura del coneixe-
ments i l’aportació de valor
ens ajuden a créixer, com a
persones i com a comuni-
tat.
Per la nostra part, no sols
tenim la intenció d’organit-
zar el TEDxAmposta cada
any, tenim altres propostes
que mantindran aquest
esperit tot l’any, sobretot
entre els més joves, que
són el nostre futur. No et
perdis aquesta oportunitat
de viure un canvi d’època! .
Avui divendres a partir de
les 9.30 del matí a l’Auditori
de la Fila d’Amposta i fins
les 15.30 h. (ja inclou l’es-

morzar i el dinar).
Amb el tema “Protagonitza
el canvi”, 10 dels més relle-
vants pensadors, artistes,
innovadors, investigadors i
empresaris de les TTEE o
vinculats a la nostra comuni-
tat, presentaran les seves
“ideas worth spreading”
sobre educació, manage-
ment, art, ciència, entreteni-
ment, accions socials i
millora personal, entre d'al-
tres.
TED va ser fundat al 1984;
L'acronisme significa
Technology,Entertainment,
Design. La conferència
anual TED aporta alguns
dels més fascinants pensa-
dors i 'doers' del mon. Amb
l'esperit d’idees que valen la
pena ser difoses, TED va
crear un programa anome-
nat TEDx on x = esdeveni-
ment organitzat de manera
independent.
TED Conference a Nova
York dóna les guies gene-
rals per a l'organització del
TEDxAmposta i ajuda en
tots els aspectes necessa-
ris per a l'èxit de l'esdeveni-
ment, però TEDxAmposta
està organitzada indepen-
dentment per un equip orga-
nitzatiu i uns 25 voluntaris
que ho fan de manera total-
ment altruista. Ningú al
TEDxAmposta pot cobrar
res per la seva dedicació, ni
els mateixos ponents.  
En parlem amb Joan Estellé,
empresari ampostí que n’és
l’organitzador. 
Més Ebre: Quin és l’objectiu
de TEDx Amposta?.
Joan Estellé: Tal com indica
el nostre lema, l’objectiu és
que totes les persones pro-
tagonitzen un canvi. Buscar
provocar que les persones

del territori tinguin aquesta
iniciativa per començar un
canvi, interiorment i si s’a-
consegueix des de dins de
cadascú, llavors pot arribar
a l’entorn, a  l’exterior. 
ME: Un canvi de quina
forma?.
JE: No pretenem marcar
unes directrius, no és la
nostra idea. El que pensem
és que si ens quedem com
estem podem estar equivo-
cats. Per tant, ens hem de

moure cap avant, canviant, i
evolucionant demostrant-ho
amb fets. 
ME: Què si es vol es pot?.
JE: Organitzar TEDx a
Amposta, sent la ciutat més
petita de totes les que n’or-
ganitzen arreu de l’Estat
Espanyol, amb la implicació
de tota la gent que ho ha
fet, demostra que si és vol
es pot. Aquest és el camí.
ME: Quines ponències hi ha
per avui.
JE: En són deu.
Concretament, de Cristobal
Aguilera, Anna Zaera, Joan
Antó, Santi Valldeperez,
Jaume Vilella, Rut Freixedas,
Pere Estupinyà, Claudia
Valladare, Marc Font o
Robert Rallo. Es parlarà d’e-
ducació, de tecnologia, de
milora personal, d’emprene-
duria... També hi haurà tres
actuacions: Cor Flumine, A
Tempo i Joan Rovira a més
del pintor Javier Bernal que
farà, durant les ponències,
una obra.
ME: A qui va dirigit TEDx?.
JE: A qualsevol persona que
tingui iniciatives, que sigui
emprenedora i que sigui
receptiva a percebre noves
idees.
ME: Quina sensació voldria
tenir demà, quan acabin les
ponències? 
JE: Les sensacions ja les
estem tenint durant els dies
previs amb l’organització de
tot plegat. Hem connectat
amb molta gent. 
Persones que tenen un
paper clau a les Terres de
l’Ebre i que s’han conegut
gràcies a TEDx i que viuran
el punt àlgid quan transme-
tran les seues experiències
en busca del canvi que hem
esmentat a l’inici.

Des de les 9.30 h. 10 ponències.

“L’objectiu de TEDx Amposta és que
totes les persones protagonitzen un

canvi, que evolucionin. No ens podem
quedar com estem. I ajudar i buscar
tenir aquest canvi. Si s’aconsegueix
des de dins de cadascú, llavors pot

arribar a l’entorn”
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Els de Rubio van passar per
sobre el Vilassar, un dels
cuers. Després d’un primer
temps anivellat, en el que
l’Ascó ja va tenir les millors
opcions, avançant-se amb el
gol de Piju, a la represa, amb
superioritat numèrica, els de
la Ribera van decidir amb els
gols de Roca i de Piju.
Canadell va marcar un gran
gol ja a pocs minuts del final.
La victòria deixa a l’Ascó a un
punt del líder Europa. I ja espe-
rant el partit de demà contra
el Santfeliuenc, un partit amb
gust a revenja després del de
la temporada passada.
La Rapitenca, per la seua part,
novament amb baixes, va tor-
nar a oferir la seua millora
cara davant d’un líder Europa

que també es va presentar
minvat per les baixes. Al pri-
mer temps, el domini de la
pilota fou europeista però la
Rapitenca no va perdre el con-
trol del partit, a més de tenir
l’ocasió més clara amb una
acció de Pol. A la represa,
aviat, tot es va complicar per
als locals amb el gol de
carambola de Guzman. Xut
llunyà i rebot al cap de Cristian
i al de Julio que van desorien-

tar a Damià. Era el 0-1. Tot feia
presagiar el pitjor, tenint en
compte que l’Europa és líder i
l’equip més golejador i el
menys golejat. Però el líder es
va acomodar i la Rapitenca va
crèixer. Una passada de Julio
des del darrera, acompanyada
d’errades en cadena dels cen-
trals visitants, i Raul Teixidó
que va aprofitar la cortesia
amb un control i una definició
de crac. 1-1. Gol clau, poc

després del 0-1, sense opció
a que l’Europa es fes fort.
Fins el final, la Rapitenca que
va acabar millor que l’Europa,
pressionant i tenint aproxima-
cions com una d’Edgar que
l’àrbitre va sancionar amb
groga quan havia de ser ver-
mella. La Rapitenca, en bona
línia de resultats, ha de sumar
una victòria. Diumenge visita
el Cerdanyola, equip amb bai-
xes com la del seu porter titu-
lar. Tornen Pino, Yèlamos i
Munta. Cristian Bertomeu serà
baixa per acumulació de targe-
tes.  Serà la darrera jornada
de l’any.

Darrera jornada de l’any

L’Ascó va golejar al
camp del Vilassar (0-4).
Un resultat explosiu i
important després de la
derrota contra el Rubí.
L’equip va refer-se i de
quina forma. Segueix en
la segona plaça, més
prop del líder. 

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó, que ve de golejar a Vilassar (0-4), rebrà demà el Santfeliuenc (18 h)

M.V.

Una acció del partit Vilassar-Ascó, de diumenge passat. 

Visita diumenge el
Cerdanyola del Vallès.
L’equip no perd però li

manca una victòria

UE Rapitenca

Demà dissabte, a les 19 hores

L’Amposta rep el Vista Alegre
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va perdre dissabte
al camp de l’Andorra (2-1). Bece-
rra va avançar a l’equip ampostí
que, en moments puntuals, va te-
nir el segon gol per a decidir el
partit. Però no va marcar-lo i l’An-
dorra va tenir resposta i vida. L’e-
quip dels Pirineus va remuntar a
la segona meitat. L’Amposta no
va quedar del tot d’acord amb
l’arbitratge. La derrota frena l’im-
puls de l’equip ampostí. Demà
dissabte, darrera jornada de
l’any. L’equip de Nacho rebrà el
Vista Alegre (19 hores), un partit
clau  per acabar l’any amb una si-
tuació més òptima.

D’altra banda, el Jesús i Maria
va empatar amb el Catllar. Pier,
amb un gol olímpic, va fer l’1-0.
El Jesús i Maria va estar millor al
primer temps, quan va tenir al-
tres opcions com una de Ferre-
res que va poder ser el 2-0, poc
abans del descans. Però a la re-
presa, tot va canviar. Els primers
deu minuts, els locals no van es-

tar del tot posats. I Imanol, de fal-
ta, va fer l’empat. Acte seguit, el
Catllar remuntava aprofitant la
passivitat de la defensa i del por-
ter locals, arran d’un llançament
de banda. Amb l’1-2, el Jesús i
Maria s’hi va abocar, tancant a la
seua àrea al Catllar. No obstant,
no van haver-hi ocasions clares,
tot i la insistència. Fins el final,
quan en temps afegit, l’assistent
va xiular penal per unes possi-
bles mans. Els penals que no es
van xiular en el partit de l’Horta,
es va xiular en aquesta jornada,
potser més rigorós. Ferreres va
fer el 2-2. Diumenge, visita al
Tecnofutbol. Un bon resultat do-
naria molta força als partida-

lencs. 

Es el darrer Més Ebre de
l’any. La darrera columna. El
moment de demanar discul-
pes per les meues errades i
per si no he agradat amb
els meus comentaris o amb
les meues opinions. 

És la meua feina. Una fei-
na en ocasions complicada
però que intento fer el millor
que sé. Tot i això, he de se-
guir millorant i aprenent. Ac-
ceptant les crítiques i tam-
bé que, en ocasions, es
posi en dubte la meua pro-
fessionalitat, si contrasto o
no les informacions quan,
en segons quins moments,
poden estar contrastades
amb més d’una persona. 

Però he d’insistir en què
he d’acceptar la crítica. Un
fet que no tothom pot dir. I
és que a ningú li agrada que
li diguin que s’equivoca o
que fa malament la seua fei-
na. Ens agrada més quan
ens diuen que som els mi-
llors. Però no sempre pot
passar. 

La crítica penso que ha
de servir per millorar. I així

l’entenc. I
si exis-
teix, sem-
pre s’han
de traure
les con-
clusions positives. A més,
sé que els comentaris són
amb bona intenció.

De totes formes, jo de-
manaria pel nou any més
calma. Agafar-ho tot amb
més filosofia, sobre tot les
qüestions esportives. Ho
dic en positiu. Tal com ho
penso. En ocasions, recor-
do els àrbitres, quan tothom
els reclama les possibles
errades, quan s’ha perdut. I
quan es guanya ningú pen-
sa amb ells. No és just.
Però és així. Es el moment
de desitjar bones festes a
tots els lectors que a la ve-
gada són amics. I esperar
que el 2014 sigui millor.
Tornarem el dia 10 de ge-
ner amb més opinions i re-
cordant anècdotes que
sempre han d’ajudar a gau-
dir d’aquesta feina i de la re-
lació que tinc amb tots. 

La professionalitat, les festes i
que hi hagi més calma al 2014

L’opinió de Michel

El Jesús i Maria, 5 punts
de 9, visita el

Tecnofutbol, diumenge
12 hores

UD Jesús i Maria

Per a Alex Curto, de Michel

L’abraçada més sincera
EN RECORD A FERRAN CURTO

Alex, Sé que poques paraules
serveixen. Ho sé. Res pot servir
per ajudar-te a hores d’ara. Fe-
rran, el teu fill, amb cinc anys,
ens ha deixat. Un cop molt dur.
Incontrolable. Injust. Tràgic.
Complicat. Malgrat això, et vull
dedicar unes paraules pública-
ment, tot i que sé que tu no ets
partidari d’aquesta mena de na-
rratives. Mai ho has estat. Sem-
pre has volgut passar desaper-
cebut. Però jo, després de
pensar-m’ho, tiro avant. Princi-
palment, perquè has demostrat
tenir fins el darrer moment una
capacitat humana exemplar. Ser
un pare excepcional. Has lluitat
des del primer dia, farà més d’un
any, per Ferran, per ajudar-lo per
arropar-lo i t’hi has abocat dei-
xant-ho tot per ell. Es digne d’ad-
mirar l’amor i l’estima que has
transmès durant aquest temps.
Malauradament, quan semblava
que podria superar-ho, no ha ha-
gut èxit final. 

Són els moments més compli-
cats. Els moments més cruels
per a un pare. Els moments en
els que et vull fer una abraçada
sincera, d’amistat, de suport.
Com la que t’han donat i
transmès centenars de perso-
nes que et coneixen i que t’apre-
cien, i que ho han demostrat
aquests dies.  Res serveix. Ho
sé. Però et mereixes, així com
Imma i tota la famila, una admi-
ració pel carinyo i la lluita. Et co-
neixo de fa anys. Vaig tenir la
sort de compartir dos anys amb
tu, en aquella experiència de fa
més de dues décades al Pinell,
quan vam jugar junts. Jo tenia
18 anys, ni carnet ni cotxe. Sem-
pre recordaré tot el que vas fer
per mi. Les teues idees en oca-
sions incompreses però sempre
peculiars. Però sobre  recordo la
teua qualitat humana. La que
has transmès darrerament en
tot moment. Molts d’ànims,
Alex!. L’abraçada més sincera. 
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L’Ampolla va aconseguir el pri-
mer triomf en la seua història al
camp del Tortosa. Fou diumen-
ge en un partit en el que hi havia
molt ambient a l’estadi, fruit dels
darrers resultats de l’equip roigi-
blanc.

Però molt aviat, arran d’un in-
decisió local al darrera, va venir
el penal que Samu va convertir
en el 0-1. Poc després, descon-
cert dels de Crespo i arran d’una
sortida precipitada del porter Al-

bert, que ha jugat les darreres
setmanes enlloc de Selu, Brigi
aconseguia el 0-2. Javi Asin re-
duia distàncies però abans del
descans, una cessió d'un defen-
sa i el porter local, que en les úl-
times jornades havia estat força
bé, va acusar les indecisions an-
teriors, agafant la pilota. El lliure
indirecte va transformar-lo Brigi.
Amb l’1-3, a la represa, el Torto-
sa va jugar contrarrellotge men-
tre que l’Ampolla, molt motivada,

va fer bé la seua feina, amb les
seus armes i buscant la contra.
El Tortosa, amb bona aposta i
predisposició, va intentar-ho i va
ajustar el derbi amb el gol del pi-
chichi Asín, ja en porta 10. Els
roigiblancs, tot i les dificultats
del moment, es van buidar però
no van poder empatar. Després
de set jornades, van tornar a
perdre. L’Ampolla creix amb tres
victòries seguides. La seua si-
tuació ha canviat radicalment. 

L’Ampolla frena l’impuls del Tortosa
MOLT AMBIENT A L’ESTADI 

La lesió del porter Marc Ber-
tomeu, que li ha impedit jugar
amb tota la continuïtat necessà-
ria en el que portem de lliga, l’o-
bliga a passar pel quiròfan i, de
moment, a deixar el futbol.  L’Al-
canar es va posar ja la setmana
passada en marxa per a fitxar
un porter i va aconseguir arri-
bar a un acord amb l’ampollero
Aitor Arasa, que ja s’ha incorpo-
rat i que podria debutar el cap
de setmana contra el Roque-

tenc. D’altra banda, l’Alcanar
s’enganxa un altre cop a la lliga
amb un nou triomf fora de ca-
sa, on està salvant, fins ara, la
temporada. Va vèncer a la Sel-
va (2-4). Tot i no estar del tot
ben posat, va avançar-se al pri-
mer temps amb gols de Chime-
no (15 i 22). A la represa, la Sel-
va va entrar en el partit i davant
de l’apatia canareua, va empa-
tar (70’). Llavors, amb superio-
ritat, va sortir l’orgull i Romero,

arran d’un penal protestat pels
locals, i Edu van sentenciar.
L’Alcanar buscarà un triomf a
casa per acabar l’any prop de la
lluita per la segona plaça. 

Aitor Arasa fitxa amb l’Alcanar
ES DE L’AMPOLLA I VA COMENÇAR LA LLIGA AMB EL CD LA CAVA

Reddis i Gandesa van oferir un partit molt igualat que no es va
decidir fins els darrers minuts. Fins llavors, igualtat i, tot i el major
domini dels locals, el Gandesa va estar ben posat i no va deixar
maniobrar amb comoditat al líder. El partit, a la represa, va seguir
igualat i el Gandesa va tenir la seua opció per fer el 0-1. També
les havia tingut el Reddis que, no obstant, va aprofitar-la a través
del seu pichichi Víctor Garrido que va marcar al minut 77. Llavors,
el duel va trencar-se i ja en temps afegit, Foguet va fer el 2-0. Re-
sultat inflat pels mèrits dels dos equips. El Gandesa, frenat en les
darreres quatre jornades, rebrà diumenge a l’Ampolla, crescuda. 

El Reddis sentencia en els darrers
minuts, contra el Gandesa

DIUMENGE, ELS D’ENRIC REBEN L’AMPOLLA

La Cava va empatar diumenge a Valls (1-1). Segons Santi
Forné, “va ser un partit extremadament intens, davant d’un Valls
que és un equip molt físic i que va treballar moltíssim. Nosal-
tres també vam fer-ho i  vam estar a l’alçada en una confronta-
ció molt oberta al primer temps quan van haver-hi ocasions
pels dos costats. A la represa, va equilibrar-se i potser no van
existir tantes opcions, fins els darrers minuts quan hagués po-
gut passar de tot. Penso que l’empat és just”. La Cava rebrà
diumenge el Roda, buscant enganxar-se a la segona plaça. Ca-
llarisa va marcar l’empat diumenge a Valls (imatge de la foto).

La Cava acabarà l’any a casa, buscant
connectar-se a la segona plaça

EMPAT “JUST” AL CAMP DEL VALLS (1-1)

CANAL TERRES DE L’EBRE

El R. Bítem va guanyar al
camp del Perelló i, d’aquesta
forma es recupera de la derro-
ta amb el líder Reddis i, a la
vegada, torna a la segona
plaça demostrant que és un
equip que sap el que vol fora
de casa, on assoleix resultats
força positius. Manolo Miras
va substituir a Meritxell, malal-
ta. El seu arbitratge no va
agradar als locals.

Els de Bítem van estar molt
ben posats al primer temps
quan van controlar el joc i el
Perelló no es va trobar còmo-

de. Un gol d’Angel va situar el
0-1. Un jugada que els perello-
nencs van considerar que po-
dia haver-hi fora de joc. No
van veure-ho igual els visi-
tants. Com tampoc uns i al-
tres no van veure igual una ju-
gada “amb el 0-0, sobre el
minut 20, en la que Puig va fer
penal a Mohedano. I no fou
xiulat”, deiens els locals.

A la represa, Jota, amb un
gran gol, feia el 0-2. El partit
es complicava per als de Moli-
nos que, no obstant, van tirar
de garra i coratge. Un penal

televisiu va suposar el llança-
ment de Tudela. La pilota va
anar al pal. Mohe va aprofitar
el rebuig i va marcar l’1-2. El
R. Bítem, amb espais per da-
vant, havia perdonat la sentèn-
cia. I per això va acabar pa-
tint. Una acció de Víctor
Bartolomé, dins de l’àrea visi-
tant, va protestar-se com a

possible penal. Però la més
més discutible fou una jugada
de gol anulada a Mohedano, ja
al final. Els locals no van veu-
re ni fora de joc ni falta. Els vi-
sitants consideraven que “l’àr-
bitre va xiular amb antelació la
falta del davanter local”. Des
de Bítem es valorava “la feina
de l’equip. Va saber adaptar-
se a un partit dur i complicat,
molt intens”. El Perelló, no-
més 4 punts de 18, visita
demà el Reddis per afrontar l’i-
nici de l’any amb un calendari
contra rivals directes. 

Salt de qualitat del R. Bítem
Primera derrota a casa d’un Perelló que no està d’acord amb l’arbitratge

SEGONA CATALANA

El Roquetenc va vèncer el Ca-
talònia (1-0) en un jornada deci-
siva per al seu futur, el dia que
Harri, nou tècnic, ja estava a
l’estadi. Tot i que, com ja vam
avançar la setmana passada,
va estar a la graderia mentre
que Pepe Curto i Selu van dirigir
l’equip des de la banqueta.  Al

primer temps, el partit va ser
igualat. El Roquetenc va fer
més sensació de perill, arran
d’accions a pilota aturada. I així,
a la vora del descans, faria l’1-0
(Llorenç). El Catalònia, per la
seua part, amb més timidesa,
també va avisar en un parell de
cops, sense encert. A la repre-

sa, amb l’1-0, el Catalònia va
arriscar. 

El Roquetenc, minvat animi-
cament per la seua situació, ha-
via fet molt avançant-se en el
marcador. I a la represa va bus-
car aprofitar la situació del par-
tit. Travant-lo, ben armat al da-
rrer i a la contra amb la velocitat
de Xavi. Ell va tenir dues op-

cions clares, amb espais per
davant. El Catalònia, per la seua
part, va estar més posat i va
agafar el control del partit. La
seua milor ocasió fou un penal.
Eugeni va llançar-lo al pal. Els
d’Oscar Rumense i Tomàs, van
insistir i van gaudir d’altres apro-
ximacions, però no van poder
(en un camp massa irregular)
trobar el camí de l’empat. El Ro-
quetenc va fer el que devia i va
guanyar per coratge. Tres
punts d’orgull i que li permeten
tenir esperances per salvar-se.

El Roquetenc agafa aire amb el
triomf contra el Catalònia

HARRI JA VA VEURE EL SEU NOU EQUIP (1-0)

A l’inici de la represa, el
Catalònia no va

transformar un penal

Acció clau

El Perelló visita demà el
líder. El R. Bítem rebrà el

Valls (16 h)

Darrera jornada

Victòria a la Selva (2-4).
Chimeno (2 gols) ja és el

pichichi, amb Asín.

Triomf a la Selva

Mohedano va fer l’1-2 i en els darrers minuts va marcar un gol que fou anulat.
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TERCERA CATALANA

1) Que els que no tinguin feina, l’aconsegueixen. 2) Que la salut acompanyi a tots
els aficionats al futbol i a les seues families. 3 ) Que els que viuen sols, busquen
companyia d’amistat. Que no es quedin sols. Que surtin, passegin, corrin, agafin
el cotxe i no parin, que agafin un avió i vagin a un lloc desconegut. 4) Que els que
estiguin amargats, que no ho paguin amb els demés. Que agafin el coixí del llit i
que el mosseguin. 5) Que els que estiguin enemistats, que quedin a pendre un
cafè no sense abans haver-se fet una abraçada. 6) Les parelles que estiguin pas-
sant un mal moment, que agafin un avió i se’n vagin a Cancún (Mèxic), quinze dies.
I si no s’arreglen, que es desmadrin per allí. 7) Que tots els que siguin socis del
Barça, Espanyol o Madrid deixin de ser-ho en benefici del club del seu poble, fent-
se el carnet. 8) Que es recuperi Vilanova i entreni el filial. 9) Que els jubilats s’integrin a les directi-
ves per ajudar al club de la seua població. 10) Que el futbol i els altres esports siguin com el rugby
que després del partit és obligat anar a fer una copa els dos equips junts. 11) Que La Cava i el Jesús
i Maria juguin un amistós amb menjada inclosa, com les que es feien abans. 12) Que Fabregat faci
la promoció d’ascens i pugui pujar a la Segona A. 13) Que la presidència del Tortosa estigui ocupa-
da per una dona o per l’actual president de l’Ebre Escola, José Garcia. I que aquest jove equip no
pugi i pugui gaudir més i crèixer un altre any a la categoria. 14) Que surti el llibre del CD Tortosa
promès tantes vegades. Si hi ha esponsor, s’accepta. 15) Que l’Ajuntament de Tortosa arregli la
gespa artificial. 16) Que el CD Tortosa faci un filial solament amb jugadors amb residència a Tortosa.
17) Que surti un mecenes per a traure el dèficit del CD Tortosa. 18) Que no baixin Rapitenca,
Amposta i Jesús i Maria. 19) Que totes les esposes dels entrenadors com a resposta a les hores
que  perden els seus marits durant els partits i els entrenaments, que els hi facin una abraçada. I
alguna cosa més, a l’estil Kim Basinger, si han perdut per golejada un partit. 20) Que Nacho Pérez
sigui cada dia més feliç. 21) Que a Teixidó el fitxi el Nàstic o el Reus. 22) Que surti un Punto Pelota
ebrenc amb Fran Carratalà i Pau Folqué i la germana d’Irene Junquera com a presentadors. 23) Que
tots els jugadors que vegin una targeta vermella, vagin al vestidor de l’àrbitre i s’agenollin si fa falta.
24) Que es faci una selecció ebrenca que podria jugar, entre altres llocs, a Camerun. Juanjo Rovira
té contactes i pot facilitar-ho. 25) Que les núvies d’alguns jugadors, a partir del dijous, quedin amb
les seues amigues a pendre un cafè perquè els seus nuvis puguin entrenar i jugar i estiguin concen-
trats. 26) Que es faci un monument a cada població en honor als presidents que hi estiguin més de
cinc anys al capdavant del seu club. 27) Que torni el futbol a Tivissa, Benifallet, Rasquera, Torre
Espanyol, Masdenverge, Ribarroja, Mas de Barberans, la Palma d’Ebre, Aldover i Miravet. 28) Que
es recuperi l’Atlas per a donar emoció a la categoria. 29) Que l’Ascó pugi a la Segona B. 30) Que
torni Paco Also. 31) Que els àrbitres parlin més amb els jugadors. 32) Que no siguin tan casolans
alguns àrbitres. 33) Que alguns directius no insultin als seus contrincants amb paraules i records a
la seua mare. 34) Que tots els clubs tinguin superàvit. 35) Que el futbol base sigui a porta tancada
per alguns pares, així  no hi hauran enrenous. 36) Que estimin els jugadors a totes les dones àrbi-
tres. Ja es coneixen quatre parelles de jugadors i dones que són àrbitres a la aona de Tarragona.
37) Que totes les subvencions dels ajuntaments destinades a clubs de futbol es destinin a futbol
base amb caixa tancada. 38) Que els equips amateurs siguin això, equips amateurs. Res de money,
que tornin a jugar gratuitament o els paguin si el club acaba amb superàvit. 39) Que les aficions cri-
din més als seus equips i no es queden a casa i surtin, respirin, prenguin un cafè i vegin un partit en
directe que els de la televisió són, en general, descafeinats. 40) Que la pilota d’or ebrenca se la
donin a Joaquim Roda, a Joan Alegret, a Bertomeu de Camarles o a César Roig de Santa Barbara.
41) Rocha, Gilabert, Pier, Chema, Alex Gallego i els jugadors veterans en actiu facin un partit benè-
fic contra una selecció de tots els jugadors que estan a la lliga de veterans com Morales, Emilio
Descarrega, Margalef.... 41) Que el Madrid no guanyi la Lliga, ni la Champions i com a molt que s’em-
porti la Copa del Rei. 42) Que l’Atlètic sigui campió de Lliga. Té la millor afició. 43) Que el Tata apren-
gui català. 44) Que el Barça fitxi a Ronaldo, perquè jugui amb Neymar i Messi, i a veure qui es maqui-
lla millor al vestidor. 45) Que es faci un quadrangular dels millors jugadors de la Terra Alta, Ribera
Ebre, Montsià i Baix Ebre i després una festa multitudinària amb una paella popular per unir i fer més
amistats entre tots els clubs i gent del futbol ebrenca. 46) Que els dos capitans, abans del partit,
que enlloc de donar-se la mà es donin un producte típic de la seua terra. 47) Que els jugadors ‘len-
yeros’ vagin a missa a demanar perdó i siguin millors persones. I que recordin que els jugadors rivals
han d’anar a treballar dilluns. 47) Que s’acabi la crisi. 48) Que les dones i aficionades més simpàti-
ques de cada club siguin les caps de premsa. 49) Que s’aprovin els pressupostos per als camps de
gespa artificial a Sant Jaume, Camarles i a Roquetes. 50) Que hi hagin alcaldes que es facin socis
del club del seu poble. 51) Que Rapitenca, Amposta i Tortosa facin un filial perquè juguin els de la
cantera. 52) Que els entrenadors facin jugar sempre a l’onze inicial a tres juvenils i que juguin tots
els convocats, encara que perguin. 53) Que tots els que estiguin a l’atur no paguin. 55) Que la
Rapitenca, Amposta i Tortosa abans d’agafar un jugador d’un altre club demanin autorització enca-
ra que sigui només per ètica. 56) Que es casi Michel Viñas d’una vegada i que tingui bessonada. i
57) El suport més gran per Alex Curto i la seu familia. De tot cor, en uns moments tan complicats.
COMPTE AMB LA DADA. POT HAVER-HI UNA DESFETA. Hi ha tres equips a la Segona B en descens
(Prat ja està sentenciat i l’Olot no té bona pinta. Si en baixen tres i no en puja cap de català, pot
haver-hi una desfeta a la Tercera divisió, a la 1 Catalana i això podria arrosegar més descensos de
Segona catalana. Espai que aquest tema pot portar maldecaps, seguiré informant. 
RESULTAT BOMBA. Jo cada setmana estic en contacte amb el meu amic Josep Carbonell, gran
col.laborador d’Icompeticion a Barcelona. Posem tots els resultats del futbol amateur de gairebé
1000 poblacions de Catalunya per al portal. Aquest cap de setmana va haver-hi un resultat bomba,
al grup 6 de Tercera catalana. Matadepera, 7 - P. Blaugrana Sant Cugat, 6. Al minut 90 es van mar-
car tres gols.  
EL FUTBOL ESTÀ CADA COP MÉS IGUALAT. Increïble. Segona divisió A. Del lloc 20, Hèrcules, amb
21 punts, al 4t. Eibar amb 28, solament 7 de distància. 17 equips en un mocador. A la Segona B,
l’equip de Fabregat, el Conquense, és vuitè amb 29 punts. I el segon classificat és el Baracaldo amb
32. Més del mateix. 
ESTÀ EN CRISIS LA RAPITENCA? En aquesta comarca, quan un equip no guanya quatre partits, ja es
diu que està en crisis. Últimes vuit jornades, solament una derrota i per la mínima contra el Cornellà.
A la Devesa, cap dels ‘gallets’ pot guanyar. I fins i tot la Muntanyesa va perdre. Amb el Terrassa es
va empatar i aquesta jornada va fer-se amb l’Europa, líder. Teixidó menjarà els turrons i els llagos-
tins poru satisfet i és que té molt mèrit el que està fent amb un equip limitat de pressupost. Això si,
cada setmana cinc entrenaments. No perdona el mister.  Ascó amb una població que no arriba als
2000 habitants, ja és l’equip número 14 de Catalunya. Quin mèrit té. I quin gran president, Miquel. 
ATRACAMENT A MÀ ARMADA A JESÚS I MARIA? Solament hi ha quatre equips que no hagin guanyat
fora del seu camp. Un és l’Amposta, únicament quatre punts a camp contrari. Diuen que l’àrbitre no
va estar molt encertat. Des del Catllar, diuen que va ser un atracament a mà armada, l’arbitratge de
dissabte a Jesús i Maria.  Darrer minut i penal a favor del Jesús i Maria. Jo diria també que quants
penals no s’han xiulat a l’Aube a favor dels de José Mari fins ara? En qualsevol cas, Gran Jesús i
Maria que porta tres partits invicte. Poden guanyar al Tecnofutbol. M’informen des del club que si
guanyen pot haver-hi festa per la capital, diumenge. Potser que la primera victòria a casa arribi en
el derbi contra l’Amposta? Podria ser. La motivació serà superior.  Penal o no penal, destacar la gran
temporada del Catllar, Torredembarra i Torreforta que estan als set principals llocs i amb la promo-
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ció a tocar. Això mai s’havia vist en el futbol d’aquesta provincia. 
2A CATALANA, SOLAMENT HI HA TRES COSES CLARES. Són 160 punts els que tenen els equips de
Tarragona davant dels 184 dels de les nostres terres. I això que hi ha un terç de menys població. Que grans
que som! Solament hi ha tres coses segures en aquesta categoria. Reddis campió, Selva del Camp i Calafell
per al descens. Remolins-Bítem, Tortosa (la lliga passada estava a dos puntos del descens en la jornada
13), la Cava, l’Ampolla, Gandesa, matemáticament, gairebé salvats. El Morell i Gandesa tenen una ‘pajara’
considerable. En les darreres quatre jornades només han aconseguit 4 punts entre els dos dels 24 possi-
bles. Com diu el seu nom, els del Jesús Catalònia són uns sants. Van fallar un penal en un moment clau i
no s’han queixat tot i que el Roquetenc els va agafar set jugadors jugadors fa dues campanyes. I, a sobre,
tres punts d’or per al Roquetenc que li poden servir per a la salvació a l’equip de Roquetes. Per cert, amb
nou mister, victòria segura. Harri estava a la graderia però ja amb el seu nou equip. Alcanar com sempre,
el que guanya a casa ho perd a casa. La meua pregunta és si en els quatre partits que han perdut a casa,
què hagués passat si haguessin jugat els del filial? El resultat hagués estat el mateix? Aquest Perelló ha de
fitxar. Dels darrers 18 punts només 4, perdent el seu primer partit a casa. R. Bítem, en la seua línia, set
partits com a visitant i només una derrota. Quin és el secret? Segons el seu mister: “un equip jove que va
aprenent dels errors i amb jugadors amb molta il.lusió i ganes per a fer bé les coses, introduint variacions
tàctiques segons el partit“. Saben que va més gent a l’estadi  Tortosa en aquesta temporada que quan esta-
va a la Primera catalana? Està clar que com en aquesta categoria, en cap. Va perdre, algun dia havia de
ser. Set jornades sense fer-ho. I l’Ampolla que des que el mister Cotaina va fer un cop sobre la taula del
vestidor, l’equip va com una moto. Tres partits consecutius. La Cava té ara un calendari a priori fàcil (Roda,
Roquetenc i Canonja) i la Selva.  
Hi ha vegades que penso que sóc un bruixot. Dissabte passat, Reddis-Gandesa. Darrer terç del partit i truco
al meu contacte a Reus. “Luis, com esteu?”, vaig dir-li. “0-0”, em va respondre. Jo en aquell moment li vaig
dir: “ara marcarà Víctor Garrido”. I em va contestar: “espera Joaquin, espera. Gol, Gol de Víctor...i li dic que
vingui és que el tinc ara molt prop”. Partit Canonja-Calafell. El contacte es diu Joan. Li vaig preguntar el
resultat. Em va comentar, “ja perdem 2-0. Sempre igual ja amb els àrbitres”. Jo li vaig dir: “us faran cinc
gols”. I així va ser. No era agradable però fou la realitat. Sigui com vulgui, aquesta lliga fa olor ebrenca. Els
cinc primers classificats, quatre d’aquí i Gandesa Catalònia i Alcanar entre els deu primers. Més no es pot
demanar. 
TERCERA CATALANA. COMENCEN ELS PLATS FORTS. QUI PAGA LES POSTRES?. Malgrat tot, el Camarles
va guanyar. Com és habitual, Fidel i diversos companys van entregar-se i van posar-ho complicat. També a
l’àrbitre amb el que dialoguen amb ell bona part del partit. L’equip de Bartolo s’afiança. De guanyar al
Deltebre i al Flix, les campanes sonaran. Marc Prades ja porta 14 gols i li manquen 13 per a igualar la seua
millor marca. Com es nota que la seua núvia és de Camarles. I segons m’expliquen, està en el podi de les
més belles. Deltebre, quatre jornades que no li marquen un gol. Tots els seus davanters han ‘sucat’ i comp-
te amb la dada. Els Cins Magnífics:  Paco Casas, Agustí, Josep De la Torre, Sergio i Rovira surten cadas-
cun a un promig de cinc gols. O sigui, aquest equip té pegada. Ja és segon i el menys golejat. El seu mis-
ter em demana que “no parles molt de nosaltres”. Ulldecona, tres partits tres ‘pájares’. Al camp de l’Alcanar
B va mancar actitud en els seus jugadors. No és equip fàcil aquest.  Aldeana va perdre el primer partit a
casa. Em sorprèn el Batea, cada jornada. Dels quatre partits que ha perdut, tres per la mínima i en les 14
jornades ha marcat sempre. I és un equip que deixa jugar. Solament dos no li han marcat fins ara.  El meu
equip, la Sénia, porta tres jornades imparable al seu camp. Fora només ha aconseguit tres punts.  Per al
descens, veig Alcanar B i R. Bítem però la tercera plaça serà complicada. La lluita es presenta frenètica.
L’Ametlla i Vilalba, estan tocats però no enfonsats. Poley i Narcís són grans guerrers. El Camarles té dos
plats forts. El diumenge, el Deltebre i el dia dels innocents el Flix. Ulldecona, contra Corbera i Deltebre i
aquest equip contra Ulldecona i Camarles. Com veuen, en cada jornada hi hauran plats forts i es veurà
també qui paga les postres.  

Partit amb sensacions diferents.
Els locals que es van adaptant i
que sobre tot a casa estan sent
efectius en les darreres jornades,
millorant en tots els aspectes. El
Pinell, en dinàmica negativa. Es la
tercera derrota seguida. I es com-
plica. També cal dir que el partit
va estar obert i igualat fins el
minut 78 quan Javi Garcia va mar-
car el 2-0. Pau Muñoz va fer el 3-
0 i Xavi el 4-0 ja al final. 

LA SÉNIA-PINELL 4-0

Triomf molt important per al Sant
Bàrbara en un partit en què els
punts tenien doble valor. Els cale-
ros, amb quatre jornades sense
guanyar, segueixen en una zona
incòmoda i ja esperant el partit de
demà que és clau contra l’Alcanar.
A Santa Bàrbara, els de Narcís es
van quedar amb deu per l’expulsió
de Rocha al primer temps. Pau feia
l’1-0 i Gilabert sentenciava a l’inici
de la represa amb el segon gol. 

S.BÀRBARA-L’AMETLLA 2-0

El Flix va vèncer el Móra la Nova
en un partit intens i complicat en
què Jacob va fer l’1-0 poc abans
del descans, en un moment psi-
cològic. A la represa va seguir la
igualtat si bé el Flix va pressionar
amb més insistència i Siddhart
va establir el 2-0 que ja va sen-
tenciar. Els de Lizaso es recupe-
ren amb aquest triomf.

FLIX-MORA NOVA, 2-0

L’Alcanar, amb Parra a la ban-
queta, ha millorat. I diumenge va
deixar en evidènci un Ulldecona
que no acaba d’estar a l’alçada i
que, per moments, no juga amb
l’actitud adequada, confiant-se
per la seua teòrica superioritat.
Angel, Oriol i Ricart van marcar
pels locals mentre que el pichichi
Santi va fer-ho per l’Ulldecona en
la seua tornada a la Fanecada.

ALCANAR-ULLDECONA 3-1

El Camarles va guanyar a
Corbera. Juan Caballos va fer l’1-
0 però Marc Prades va empatar
al minut 28. Poc després, arran
d’un penal protestat pels locals,
Marc va marcar l’1-2. A la repre-
sa, el Corbera va pressionar
reclamant diversos penals que
no foren xiulats. El Camarles,
més líder a l’espera de dos par-
tits claus en una setmana, a
casa: Deltebre i Flix. 

CORBERA-CAMARLES 1-2

El Deltebre referma la seua bona
situació amb un triomf convincent
contra l’Horta. El 0-0 es va mante-
nir fins avançada la represa però el
bon joc dels de Cantó comportava
que el gol havia d’arribar. I De la
Torre al minut 64 va fer l’1-0.
L’Horta, minvat d’efectius, no va
poder reaccionar i Sergi R. i Rovira
ampliaven l’avantatge. Set jornades
sense perdre (19 de 21) i quatre
sense rebre cap gol. 

DELTEBRE-HORTA 3-0

L’Aldeana es va veure sorprès per
l’Olímpic i va perdre el primer partit
a casa. Els locals es van avançar
amb el gol d’un inspirat Alex
Gallego. I van poder sentenciar
quan van tenir ocasions per a fer-
ho, a l’inici de la represa. Però del
possible 2-0, es va passar a l’em-
pat, amb un gol de Sergi Anguera.
L’Olimpic va crèixer i l’Aldeana va
minvar. Pau (77) feia l’1-2. 

ALDEANA-OLIMPIC 1-2

El Batea, autèntica revelació de
la categoria fins al moment, va
guanyar a Vilalba en un derbi que
va estar a punt d’ajornar-se per la
boira. Els visitants, molt posats i
conscients que el partit podia sig-
nificar un salt de qualitat, van
anar per feina i amb dos gols del
crac i pichichi Cristian Vallès, van
decidir. El Batea, amb espais, va
tenir altres opcions.

VILALBA-BATEA 0-2

El S Jaume va sumar 3 punts valuo-
sos que li permeten, amb un partit
menys, sortir de la zona delicada.
Risto va fer el 0-1 però Utman, poc
després, empatava. Robert a la
represa, sentenciava amb dos gols.
Carrasco va tornar a ser decisiu atu-
rant un penal que va ser clau. 

R. BÍTEM-S. JAUME 1-3
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

M. Nova-S.Bàrbara (16.30h)
Olimpic-Flix (18 h)

l’Ametlla-Alcanar (16.30 h)
Horta-R. Bítem (15.30 h)

diumenge
la Sénia-Vilalba (16 h)

Batea-Aldeana (15.45 h)
Ulldecona-Corbera (12 h)

Camarles-Deltebre (15.30 h)
Pinell-Sant Jaume (15 h)

RESULTATS

14 jornada, Tercera catalana  

la Sénia-Pinell 4-0

Vilalba-Batea 0-2

Aldeana-Olimpic 1-2

Flix-Móra Nova 2-0

S. Bàrbara-l’Ametlla 2-0

Alcanar-Ulldecona 3-1

Corbera-Camarles 1-2

Deltebre-Horta 3-0

R. Bítem-Sant Jaume 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 13 31 14 32

2. Deltebre 14 30 11 30

3. Batea 14 36 28 28

4. Ulldecona 14 30 19 26

5. Corbera 14 30 22 26

6. Flix 13 28 16 24

7. Aldeana 14 27 23 23

8. Olimpic 14 31 30 20

9. Móra Nova 14 29 26 18

10. S. Jaume 13 23 28 18

11. Pinell 14 31 28 17

12. Horta 13 18 26 17

13. la Sénia 14 26 25 16

14. S. Bàrbara 13 20 22 16

15. l’Ametlla 14 18 26 13

16. Alcanar 13 14 30 11

17. Vilalba 14 18 41 11

18. R. Bítem 14 16 41 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 14

Reddis-Perelló (17 h)
R. Bítem-Valls (16 h)

Catalònia-Canonja (17 h)
Calafell-Morell (17 h)

diumenge
la Cava-Roda Berà (16 h)
Cambrils-la Selva (12 h)

Alcanar-Roquetenc (16.30 h)
Vilaseca-Tortosa (17 h)

Gandesa-l’Ampolla (16 h)

RESULTATS

14 jornada, Segona catalana

Reddis-Gandesa 2-0

Perelló-R. Bítem 1-2

Valls-la Cava 1-1

Roda Berà-Cambrils 0-0

Selva-Alcanar 2-4

Roquetenc-Catalònia 1-0

Canonja-Calafell 5-1

Morell-Vilaseca 0-1

Tortosa-l’Ampolla 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 14 35 7 37

2. R. Bítem 14 29 18 26

3. Tortosa 14 28 17 26

4. l’Ampolla 14 25 18 24

5. la Cava 14 18 15 23

6. Morell 14 26 15 22

7. Valls 14 24 17 22

8. Gandesa 14 16 16 22

9. Alcanar 14 36 30 18

10. Catalònia 14 17 16 18

11. Roda Berà 14 14 14 18

12. Vilaseca 14 19 19 17

13. Perelló 14 21 29 17

14. Canonja 14 22 25 16

15. Roquetenc 14 14 32 10

16. Calafell 14 11 36 10

17. Cambrils 14 13 25 9

18. la Selva 14 20 39 9

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El cap de setmana vinent es
disputarà la darrera jornada

del 2013.
Bon Nadal i Bon any nou a

tots plegats.

Darrera del 2013
PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Santboià

Gavà-Cornellà
Castelldefels-Masnou

Europa-Terrassa
Cerdanyola-Rapitenca (diu 16.30 h)

Manlleu-Palamós
P. Mafumet-Vilafranca
Figueres-Gramanet

Ascó-Santfeliuenc (dissabte 18 h)
Rubí-Vilassar

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 17 11 2 4 28 13 35
2. Ascó 17 10 4 3 23 13 34
3. Rubí 17 10 3 4 28 19 33
4. Terrassa 17 9 4 4 25 15 31
5. Muntanyesa 17 8 6 3 26 15 30
6. Cornellà 17 10 0 7 28 23 30
7. Manlleu 17 7 5 5 19 15 26
8. Palamós 17 7 5 5 29 27 26
9. Santfelliuenc 17 7 4 6 19 16 25
10. P. Mafumet 17 6 5 6 15 16 23
11. Figueres 17 5 7 5 23 23 22
12. Cerdanyola 17 5 7 5 23 24 22
13. Rapitenca 17 4 8 5 16 21 20
14. Masnou 17 5 5 7 17 26 20
15. Vilafranca 17 5 4 8 18 21 19
16. Santboià 17 5 3 9 24 26 18
17. Gavà 17 5 2 10 18 22 17
18. Castelldefels 17 4 5 8 16 21 17
19. Vilassar 17 2 4 11 17 32 10
20. Gramanet 17 2 3 12 10 34 9

Tercera divisió RESULTATS
17a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Balaguer

Torreforta-Andorra

Amposta-V. Alegre (diss 19h)

Torredembarra-Vilanova

Martinenc-Marianao

Igualada-Viladecans

Tecnofutbol-Jesús i M (diu12h)

Catllar-Horta

Almacelles-Alpicat

RESULTATS

14 jornada, Primera catalana

Tàrrega-Almacelles 1-0

Balaguer-Torreforta 2-4

Andorra-Amposta 2-1

V. Alegre-Torredembarra 2-3

Vilanova-Martinenc 4-1

Marianao-Igualada 1-3

Viladecans-Tecnofutbol 1-1

Jesús i Maria-Catllar 2-2

Horta-Alpicat 4-1

Primera catalana

Una acció del partit entre el Vilassar i l’Ascó, de diumenge passat.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 14 31 13 32

2. Viladecans 14 22 13 27

3. Horta 14 25 15 25

4. Torredembarra 14 27 21 25

5. Torreforta 14 27 18 24

6. Vilanova 14 18 8 23

7. Catllar 14 17 13 22

8. Tàrrega 14 17 15 21

9. Marianao 14 16 14 19

10. Igualada 14 17 19 18

11. Tecnofutbol 14 17 16 17

12. Amposta 14 21 22 16

13. Andorra 14 15 24 15

14. Balaguer 14 17 28 15

15. Almacelles 14 16 21 13

16. Jesús i Maria 14 16 27 12

17. Vista Alegre 14 17 30 10

18. Alpicat 14 14 33 8

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

S. Jaume-Bot (15.30 h)
La Cava-Tivenys (17 h)

Campredó-Ebre E (18.30 h)
Roquetenc-Ginestar(16.30h)
Xerta-Jesus i M. (15 h)

diumenge
Benissanet-Catalònia(16 h)

Godall-Ascó (15.30 h)
Arnes-Muntells (15.30 h)

RESULTATS

14a jornada 4a catalana

S.Jaume-Arnes   0-5

Bot, descansava

la Galera-la Cava      1-2

Tivenys-Campredó   0-0

Ebre Escola-Roquetenc 0-4

Ginestar-Benissanet   6-0

Catalònia-Xerta 2-1

Godall-J. i Maria          7-0

Ascó-Muntells 5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       13 64 7 39

2. Campredó 13 37 13 27

3. Tivenys     14 32 21 25

4. Benissanet 12 27 24 25

5. Roquetenc  13 28 20 23

6. Catalònia   13 27 21 23

7. Ginestar    12 38 15 22

8. Arnes       12 22 17 21

9. Ebre E.     14 15 19 20

10. la Cava   13 30 26 18

11. Ascó       13 34 29 16

12. J. i Maria  12 19 24 14

13. la Galera  13 11 22 13

14. Bot         13 21 35 11

15. Xerta      13 19 39 10

16. Muntells   12 8 39 5

17. S. Jaume   13 4 65 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Suburense-Escola Valls

S. Andreu-Vilafranca

Levante-Camp Clar

Fontsanta-Tortosa Ebre

Olerdola-Gladiador

Ac. Catalunya-Molins

Riudoms-Santboià

Vilanova-Sant Cugat

RESULTATS

12a jornada 

Suburense-Vilanova 3-1

Valls-S. Andreu     6-2

Vilafranca-Levante   0-2

C. Clar-Fontsanta   0-3

Tortosa E-Olerdola   3-2

Gladiador-Ac Cata.   2-1

Molins-Riudoms   4-0

Santboià-S. Cugat     2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Tortosa E 43 14 31

2. Fontsanta 29 11 31

3. Valls 31 17 24

4. Vilanova 25 16 23

5. Santboià 26 26 22

6. C. Clar 43 22 21

7. Molins 41 22 21

8. Vilafranca 23 18 21

9. S. Andreu 25 31 14

10. Levante 14 21 13

11. S. Cugat 18 25 12

12. Suburense 17 27 12

13. Ac Catalunya 16 41 10

14. Olerdola 20 33 9

15. Riudoms 14 28 9

16. Gladiador 15 48 3

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Icomar-Begues

Borges-Montserratina

Pla Penedès-la Cava

Vinyets-Vallirana

Quintinenc-S. Sadurní

Gavà-Monjos

Cunit-Ulldecona

RESULTATS

10a jornada 

Icomar-Cunit 2-3

Begues-Borges 9-2

Montserrat-Pla 9-0

la Cava-Vinyets    6-0

Vallirana-Quintinenc     1-1

S. Sadurní-Gavà      3-0

Monjos-Ulldecona    1-6

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 60 5 30

2. la Cava 51 7 25

3. Ulldecona 50 13 23

4. Cunit 45 19 22

5. Icomar 33 7 22

6. Begues 44 20 20

7. Borges 35 38 12

8. Sant Sadurní 13 33 10

9. Quintinenc 15 29 7

10. Monjos 16 33 6

11. Vinyets 17 46 6

12. Pla 13 38 5

13. Vallirana 11 43 4

14. Gavà 4 76 1

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Amposta-Vinaròs

Alcanar-Rapitenca

la Sénia-Aldeana

Ulldecona-Catalònia

Roquetenc-Perelló

R. Bítem--la Cava

Jesús i Maria-Tortosa

Canareu, descansa

RESULTATS

9a jornada 

la Cava-Canareu    sus

Roquetenc, descansava

Perelló-Ulldecona  2-1

Catalònia-la Sénia   5-1

Alcanar-Aldeana   2-0

Rapitenca-Amposta   0-3

Vinaròs-J. i Maria      6-1

R. Bítem-Tortosa           4-4

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 27 8 21

2. Amposta 27 10 19

3. Alcanar 22 15 15

4. Aldeana 21 13 12

5. Ulldecona 19 11 12

6. Jesús i Maria 14 20 11

7. Canareu 13 17 10

8. Tortosa 18 22 10

9. la Sénia 24 24 9

10. Rapitenca 11 17 9

11. Roquetenc 13 15 9

12. Perelló 12 20 8

13. Catalònia 21 24 7

14. R. Bítem 17 43 4

Veterans
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L'Onada Serveis recapta 11.390 euros
per a La Marató de TV3

L'Onada Serveis ha organitzat enguany una cinquantena d'activitats solidà-
ries amb motiu de la Marató de TV3, que aquest any portava el lema: “La
solidaritat no degenera”. Tots els diners recaptats en aquesta edició van des-
tinats a la investigació de malalties neurodegeneratives com són l'Alzheimer,
el Parkinson, l'Esclerosi múltiple i l'Esclerosi lateral amiotròfica, malalties
amb les que els treballadors dels centres treballen cada dia.

Bingos solidaris, obres de teatre, desfilades i rifes de cistelles, han estat
entre moltes altres les activitats que ha organitzat el personal i els residents
de tots el centres de L'Onada Serveis amb motiu de La Marató. La implica-
ció i solidaritat de tothom de voler col·laborar amb les activitats programa-
des, des de familiars, amics, gent del municipi, etc. ha fet que l'entitat hagi
recaptat 11.390Û entre totes les activitats que van realitzar. 
“L'any passat vam fer una de les 20 aportacions més importants de
Catalunya, i aquest any ens hem superat tot i la crisis” assegura la presiden-
ta de L'Onada Serveis, Cinta Pascual. La presidenta felicita també al gran
equip amb el que compta, ressaltant la implicació, l'esforç, la professionali-
tat i la il·lusió amb la que tots junts van realitzar les tasques. 

Però sens dubte, una de les activitats solidaries més originals i significatives
va ser la iniciativa de fer una tirada de globus que va tenir lloc a Ulldecona
diumenge dia 15 al matí. A cada globus la gent va escriure en un paperet el
què volgués, simbolitzant així, les malalties com l'Alzheimer, on els records
marxen, però les persones queden. I amb el lema: “DEIXAR ANAR ELS
RECORDS, NO VOL DIR OBLIDAR”, la residència L'Onada Ulldecona va
inscriure la seva activitat a la web de La Marató. I d'entre més de 2.200 pro-
postes d'activitats que hi havia registrades per sortir en directe a la gala, una
de les seleccionades va ser la d'ells, la tirada de globus d'Ulldecona.

Pascual explica que “no només és la solidaritat de L'Onada, dels 9 centres
que tenim a diferents municipis de les Terres de l'Ebre, sinó també de les
entitats que s'han sumat a col·laborar amb aquest projecte solidari”.

Unes 800 persones es van donar cita al municipi i van soltar els globus amb
l'acompanyament de fons de la Banda de música d'Ulldecona i l'Escola de
música, uns 120 músics en total. Entre les entitats que van donar suport a
l'activitat solidaria estaven l'Ajuntament d'Ulldecona, el club de twirling La
Vie d'Ulldecona, el club de futbol, l'escola de futbol, el club de patinatge, i
altres entitats. Gent del poble també va voler sumar-se a donar suport, com
els grallers i gegants del municipi Lluc i Pietat, l'Associació de mestresses
de casa… i molts de falduts i faldudes.

L'entitat ebrenca ha aconseguit recaptar aquesta esplèndida xifra entre tots els seus centres i residències de la tercera edat 
gràcies a les activitats solidàries que portaven organitzant des del mes d'octubre
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

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

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

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

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA «Primentons i Tomates»

Avui: Estofat de mandonguilles amb sèpia  

LA CASA DEL VERMUT - VINARÒS

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

• Sèpia
• Carn de vedella picada
• Ametlla picada
• Ceba
• Vi blanc
• Oli
• Farina

PREPARACIÓ:

Amb la carn de vedella picada fem mandonguilles i les en-
farinem.

En una cassola amb d' oliva sofregim la sèpia i afegim la
ceba tallada molt fineta.

Quant està dourat afegim l' ametlla picada i un got de vi
blanc. Reduïm, i afegim les mandonguilles per acabar de
coure. Rectifiquem de sal i bon profit.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Durant la matinada la nuvolositat minvarà i progressivament el cel quedarà
serè o poc ennuvolat, si bé fins a migdia hi haurà alguns intervals de núvols
alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat, sobretot al lito-
ral i prelitoral. A banda, partir del vespre arribaran alguns núvols baixos a
punts de la meitat nord del litoral. Independentment, fins a mig matí estarà
molt ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu. A partir de llavors, però,
la nuvolositat minvarà i a la tarda el cel quedarà serè o poc ennuvolat.
Precipitacions
Fins a mig matí s'esperen precipitacions febles al vessant nord del Pirineu,
puntualment moderades durant la matinada. Cota de neu: 800 metres. Els
gruixos de neu seran abundants (quantitats superiors a 5 cm i de fins a 10
cm). A més, durant la matinada s'esperen alguns ruixats febles a punts del
litoral i prelitoral, minsos o puntualment poc abundants (fins a 20 mm).
Temperatures
Les temperatures mínimes baixaran entre lleugerament i moderadament, i
s'enregistraran al final del dia. Oscil·laran entre -3 i 2 ºC al Pirineu, entre -1
i 4 ºC al Prepirineu, entre 1 i 6 ºC a la depressió Central i al Prelitoral, i entre
3 i 8 ºC al litoral. Les temperatures màximes baixaran lleugerament al
Pirineu i Prepirineu i pujaran lleugerament a la resta. Es mouran entre 3 i 8
ºC al Pirineu, entre 6 i 11 ºC al Prepirineu, entre 8 i 13 ºC a la depressió
Central i al Prelitoral, i entre 10 i 15 ºC a la resta del territori.
Visibilitat
Serà entre bona i excel·lent en general, si bé de matinada serà localment
regular o dolenta. Al vessant nord del Pirineu serà dolenta fins a mig matí, i
a partir de llavors tendirà a quedar bona.
Vent
Bufarà tramuntana entre moderada i forta amb cops molt forts a la Costa
Brava, amb tendència a afluixar a partir del vespre. A la resta del territori
bufarà vent de component nord i oest entre fluix i moderat, amb mestral
moderat amb cops forts al llarg del dia a les terres de l'Ebre, i puntualment
molt forts fins a migdia. Durant la primera meitat del dia també hi haurà cops
molt forts de component nord a zones elevades del Pirineu i Prepirineu.
Independentment, al sector central del litoral i prelitoral hi haurà intervals
de vent fluix i de direcció variable, preferentment al centre del dia.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL I NÚVOLS

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

12º 6°
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe ,               

Sant Isidre, 187  (St. Carles de la Ràpita)  977745545

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor no deixis per a demà el
que puguis resoldre avui. Respecte a la teva
salut t'interessa fer les coses de forma tran-
quil·la.

Taure
20/4 al 19/5

Ara tens una gran capacitat creativa i comu-
nicativa, de tu depèn que la sàpigues aprofi-
tar. La vida es veu amb altre color des de  la
tranquil·litat.

Bessons
20/5 al 21/6

En relació amb l'amor buscaràs persones que li
aportin seguretat a la teva vida. Respecte a la teva
salut, si no vols estar gros crema grassa fent
exercici.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor has de reduir la teva
manera d'exigir per a poder trobar una res-
posta acord al que desitges viure. Convé que
descarreguis adrenalina. 

Lleó
22/7 al 22/8

El teu amor i bon humor permetran una bona
trobada amb la teva parella i una intel·ligent
sortida davant els problemes. Una alimenta-
ció sana t'ajudarà molt. 

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d'amor estaràs molt actiu i a
més gaudiràs. Respecte a la teva salut durant
tot el dia et trobaràs pletòric,  aprofita-ho i fes
el que més t'apeteixi.

Balança
22/9 al 22/10

Fer partícip a la teva parella de les teves
decisions i consultar la seva opinió serà
especialment positiu per a tu. Avui el teu
esperit es mostra tranquil.

Escorpí
22/10 al 21/11

Resultes molt interessant i atractiu per
als altres mostrant-te tal com ets.
Respecte a la teva salut, has d'accep-
tar els teus límits i no traspassar-los.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor no assoliràs gens si t'obstines a con-
tinuar amb les teves estratègies del passat.
Pots viure les teves emocions de formal men-
talment confusa.

Capricorn
21/12 al 19/01

Respecte a la teva salut, avui és un dia en què
sentiràs una mica hiperactivo.  Tracta d'aprofi-
tar-ho per fer coses pendents, però no oblidis
el descans.

Aquari
20/1 al 18/2

En l'amor estàs en un moment súper interes-
sant per a demostrar-te a tu mateix de què
ets capaç. La millor teràpia per a tu és prac-
ticar el somriure desinteressat. 

Peixos
19/2 al 20/3

Comptes amb el suport de Venus i Urà per a
qualsevol iniciativa sentimental que tinguis. És
important que descansis el màxim que
puguis, ja que necessitaràs energia. 
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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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José Bellés, únic jugador de
Camarles que ha arribat a la
Primera divisió, ho recordava
dient que “era una selecció
d'amics que invitava per jugar
a festes majors de Camarles
contra el CD La Cava. La
selecció jugava amb el nom
del Camarles”. Bellés, gran
davanter centre, comentava
que “el partit es va fer
durants uns anys. Tot el poble
s’implicava. Dos dies abans
del partit la gent anava al
camp per treure les pedres i
el dia abans el regaven en
una cuba d'aigua que venia
des de Tortosa. Es venien les
entrades amb antelació pels
bars i la veritat és que el
camp estava ple, quan es dis-
putaven aquests partits amb
la selecció”. Entre els juga-
dors que hi havia en aquella
selecció, s’ha de mencionar a
Manolo Lores, de Camarles.
Vilar, de Tortosa; Moya,
d’Amposta, ex jugador de
l’Amposta, Condal, Sabadell,
Rapitenca...; Belles, de
Camarles, ex jugador
Camarles, Amposta, Espanya
industrial (filial del FC
Barcelona), Condal, Atletico
Tetuan, CD Tenerife,
Recreativo de Huelva, Reus
Deportiu i CD. Tortosa;
Miquel Alimbau, del Perelló,
exjugador de Reus i de la
Cava; Panisello, porter
Amposta i Tortosa; Luna,
d’Amposta. Josep Otero, ex-
jugador CD Tortosa, Nàstic
de Tarragona...; Murillo,
Barcelona, interior, ex-juga-

dor Espanya Industrial,
Condal, Valladolid,
Saragossa..; Adell,
Tortosa, ex-jugador CD
Tortosa, CD Castelló...; Simó,
ex-jugador Espanya
Industrial, Condal, Recreativo
de Huelva, Hercules...;
Bertran ex-jugador
Espanya Industrial i Condal.
Fins i tot en aquests partits
també va estar Bruguer, ex
jugador del FC. Barcelona,
Condal, i internacional per
Espanya.
José Bellés Royo
Nascut a Camarles el
24/01/1932. Va començar a
jugar a l’equip de la seua loca-
litat. Fitxa per l’Amposta la
temporada 51/52, d'allí se'l
disputen el FC. Barcelona i
l'Espanyol, decantant-se final-
ment pel FC Barcelona, ja
que l'Espanyol va arribar tard
a l'hotel on s'havien de trobar.
El traspàs va suposar-li a
l‘Amposta 50.000 pessetes i
35.000 per al jugador camar-
lenc. El F.C. Barcelona el
cedeix a l'Espanya Industrial,
el seu filial, de la temporada
52 fins la 54 a 2a. divisió on
es proclamen campions però
el Barça no els deixa ascen-
dir. Ha de marxar al servei
militar a Tetuan, el Valladolid
de 1a. divisió s'interessa pel
seu fitxatge però el Barça el
cedeix a l’Atlètic Tetuan on fa
la lligueta d'ascens davant
l'Espanyol marcant-li en els
dos partits 3 gols al mític por-
ter Marcel Domingo al camp
de Sarrià. Torna al FC.
Barcelona i rep una oferta de
l’Atlètic de Madrid de 1a divi-
sió però l'entrenador
Fernando Daucick (sogre de
Kubala) no el deixa anar. Fa la
pretemporada amb jugadors
com Kubala, Verges,
Segarra, Gensana, Luis

Suárez, Gonzalvo, Basora,
Ramallets etc, juga amb el
Condal (filial) -on coincideix
amb l’ampostí Moya (qepe)-  i
aconseguint l'ascens a 1a.
divisió, debutant el primer
partit de lliga al Santiago
Bernabeu contra el Real
Madrid enfrontant-se a Di
Stefano, Puskas, Miguel
Muñoz, Marquitos.. etc, aque-
lla temporada acaba tempo-
rada amb el FC. Barcelona i
fitxa amb el CD. Tenerife de la
2a divisió, on juga amb Josep
Ismael Antó, intim amic seu, i
ex jugador de CD Tortosa,
Espanyol i València. Després

fitxa amb el Recreativo de
Huelva i amb problemes als
genolls torna a casa per fir-
mar amb el Reus Deportiu i
després al CD Tortosa on li
toca deixar la práctica del fut-
bol degut a les lesions de
genolls, als 30 anys. Després
d'anys retirat i sense futbol a
Camarles per una clausura
del camp, torna a refundar el
Club de futbol Camarles com
a president i des de llavors
que sempre hi ha futbol a la
població. Actualment, és soci
de l'Agrupació Barça
Veterans. Avui encara és l'u-
nic Camarlenc que ha arribat

a la 1a. divisió Espanyola.
“Tot ha canviat molt, en tots
els sentits. Es evident. Abans
no hi havia les facilitats que hi
ha ara en el futbol, sobretot
amb el tema econòmic. Era
més sacrificat i també més
complicat. Però per això va
tenir molt valor poder arribar-
hi i per mi sempre serà un
gran record els companys i
els entrenadors que vaig tenir
i els anys que vaig viure al fut-
bol professional”, deia Bellès
que, a la vegada, de les
seleccions que aconseguia
fer a Camarles per festes,
recordava que “el més impor-

tant és que érem bons amics
i era un forma d’ajuntar-nos
jugadors que estàvem en
categories professionals i
que no ens veiem durant
l’any. L’únic que lamento és
que n’hi ha que ja ens han dei-
xat, que han mort, com Otero
o Moya, els més recents. Un
fet que realment em posa
molt trist”, comentava aquest
camarlenc il.lustre que al
gener farà 82 anys. El seu
nèt Cristian Bertomeu Bellès
continua la tradició futbolísti-
ca de la familia, estant conso-
lidat a la Tercera divisió, a la
Rapitenca. 

Una selecció ebrenca de somni

Era la década dels anys
50. José Bellès, de
Camarles, jugador de
Primera divisió, convoca-
va per festes majors a
una colla d’amics per fer
el partit estel.lar contra el
CD la Cava. Era una
selecció ebrenca de
somni. Amb jugadors que
havien estat a Primera
divisió o d’altres desta-
cats que jugaven en cate-
gories superiors. Els par-
tits creaven expectació i
la col.laboració era
majúscula per tenir el
camp en condicions. Era
una selecció de somni.

Per la dècada dels 50, José Bellès de Camarles organitzava partits a festes majors amb una selecció de jugadors ebrencs

PER JUGAR CONTRA EL CD LA CAVA

Lores, Alimbau,
Vilar, Moya, José
Bellès, Panisello,

Josep Otero,
Murillo, Adell, Simó,

Bertran...eren  
integrants 

d’aquell combinat
amb suport en 

ocasions de 
jugadors com

Bruguer o Murillo

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Bellés, el dia del debut a Primera divisió, al Bernabéu. Bellés amb l’ampostí Moya, a l’Espanya Industrial.

                  


