
        

El jugador de Sant Jaume, Edu Albacar, va debutar oficialment diumenge passat al
camp del Barça, amb l’Elx. Tot i la golejada rebuda, Albacar sempre recordarà
aquest dia i les sensacions que va viure. “No puc estar content pel resultat, però sí
que ho estic per poder jugar oficialment al Camp Nou i amb tota la gent de Sant
Jaume que ha estat al meu costat des que jugava a la Segona B a l’estadi. No ho
oblidaré”. En el moment que es va confirmar l’ascens de l’Elx a Primera, Edu Albacar
ja va manifestar que a més de jugar a la màxima categoria del futbol estatal, un dels
somnis era fer-ho al Camp Nou i al Bernabeu. P16

Edu Albacar debuta al Camp Nou

El setmanari gratuït ebrenc arriba avui al número 700. Més de dotze anys de vida i un altre pas endavant en la seua història. Un mitjà que ha progressat en el
seu objectiu d’estar prop de la ciutadania ebrenca i que ha aplicat les darreres tecnologies per aconseguir-ho. I que a partir d’avui també arribarà físicament a
més indrets de l’Ebre perquè dels 6.000 exemplars passem als 10.000. Per tot plegat, avui edició especial de Més Ebre sent el punt de partida de nous reptes,
buscant superar les dificultats de l’època. Els 1.000 ja estan més prop. Entre tots hem de lluitar per arribar-hi. P3 - P8

Més Ebre 700
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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 

Aquest cap de setmana
l'ANC realitzarà una recollida
massiva de vots a tot
Catalunya en el marc de la
Campanya Signa un Vot per
la Independència, aquesta
campanya es basa amb el
dret de petició que tenim
tots els ciutadans per dema-
nar a les nostres institucions
allò que volem. Amb aquest
Dret de Petició els signants
demanen al Parament la
celebració de la Consulta
sobre la Independència de
Catalunya i en cas que
aquesta no es pugui, o no
ens la deixin fer, atiaves de
la mateixa es demana al
Parlament el dret a l'autode-
terminació. Al nostre territo-
ri, més de 170 membres de
l'ANC autoritzats per la
mateixa, seran els encarre-
gats de fer aquesta acollida
de peticions. Les taules de
l'anc estaran repartides per
totes les poblacions de les
Terres de l'Ebre (per poder

signar cal portar el DNI).  
Avui divendres a partir de les
18:30 hores a Tortosa tindrà
lloc un acte previ a aquesta
gran recollida, serà un acte
simultani que també es farà
a 7 ciutats més de Catlaunya
i el que donarà el tret de sor-
tida a aquesta gran acollida.
Dibuixarem una gran estela-
da feta amb 2000 espelmes
i també es repartirà Xocolata
entre totes aquelles perso-
nes que vulguin apadrina una
esperma, també hi haurà
parlaments on es presentarà
la campanya del Siga un Vot,
conectarem en directe amb
la Carme Forcadell que serà
a l'acte de Barcelona per
poder sentir el seu parla-
ment i la presentació del Plà
d'Actuació de l'ANC, l'acte
acabarà amb l'actuació del
grup XEIC!!! 

ANC

Ara és l’hora

Opinió

Es dia de celebració per al Més Ebre. Arribem
avui al 700. Són 12 anys i dos mesos de vida i la
consolidació d’un projecte pioner amb la seua
transició com a gratuit i que s’ha modernitzat en
els darrers any amb les aplicacions de les noves
tecnologies per estar més prop encara dels lec-
tors.
A partir d’avui, a més, Més Ebre amplia el núme-
ro d’exemplars al carrer. Dels 6.000 dels darrers
mesos, en seran 10.000. Arribarem a més
indrets del territori i seguirem en la línia d’estar
prop de la ciutadania, com ha estat l’objectiu des
del primer dia.  Es moment de recordar tota la

gent que ha fet possible arribar fins aquí, tot i les
grans dificultats del moment i també ho és de
tirar endavant amb coratge i amb voluntat de
seguir al costat del territori com ho hem fet fins
ara. Compromís per continuar i treballar incansa-
blement per superar els entrebancs de l’època
actual. Avui presentem una edició especial amb
motiu de l’aniversari amb missatges institucionals
de felicitació per haver arribat fins aquí. El proper
repte són els 800. No ha estat un camí fàcil.
Tampoc ho serà a partir d’ara. Només queda
intentar-ho. I seguir amb la vostra complicitat.
Gràcies!.

Editorial

10.000 a partir del 700

Aquesta setmana, la líder dels populars a
Catalunya ha anunciat que iniciarà una cam-
panya de boicot per dificultar la celebració
de la consulta sobre la independència. La
convocatòria d’aquest referèndum, que està
previst per al proper 9 de novembre, enca-
ra es troba en fase de concreció; és a dir,
que no se sap quin cens s’utilitzarà per
poder-la dur a terme. Aquest aspecte, i
molts d’altres, necessiten de la col·labora-
ció de l’Estat espanyol, que ja ha manifestat
en diverses ocasions que no donarà el braç
a tòrçer perquè una consulta d’aquestes
característiques no s’ajusta a la carta
magna. En qualsevol cas, la dirigent del PP
català s’ha apressat a repartir consignes
entre els seus càrrecs electes, tot ordenant-
los que no facilitin les dades del padró dels
ajuntaments.
El poder local amb què compta l’Alícia
Sánchez Camacho no és gaire rellevant en
termes generals, ja que només hi ha 9 muni-
cipis catalans amb alcaldes del PP, entre els
quals, a les Terres de l’Ebre, s’hi troba el
d’Horta de Sant Joan. A més, cal tenir en
compte que només n’hi ha 4 on els populars
governen amb majoria absoluta. Una altra
cosa és el nombre de municipis en què el
PP forma part de l’equip de govern local.
Aquí, la llista s’allarga una mica més i inclou
la localitat de Gandesa i Ulldecona.
Hi ha molts altres municipis ebrencs en què
el pes del PP va més enllà d’un regidor i, per
tant, podrien contribuir a distorsionar d’una
manera molt intensa el clima polític. Aquest
és el cas de la Sénia, Alcanar i l’Ametlla de
Mar, amb tres càrrecs electes, i Vilalba dels
Arcs, l’Ampolla i Deltebre, amb dos regidors
del PP cadascuna d’aquestes poblacions.
Tothom coneix les tècniques populars per
crispar l’ambient i la convivència.
D’exemples, en podríem enumerar un bon
grapat, però si ens cenyim al discurs de la
portaveu del grup comarcal del PP al
Consell Comarcal del Montsià, que és el que
he seguit més de prop, el famós xoc de
trens està assegurat. De fet, durant aques-
ta legislatura s’han posicionat en contra de
les mocions que ERC ha presentat a favor
de la immerssió lingüística o el dret a deci-
dir, així com la que pretenia blindar el terri-
tori d’una de les principals agressions
ambientals: el Pla Hidrològic de l’Ebre. El PP
s’ha dedicat més a justificar els disbarats de
l’executiu de Rajoy que no pas a defensar
les nostres singularitats.

Malauradament, el
PP té la represen-
tació institucional
que té a les Terres
de l’Ebre, gràcies
als pactes que va
signar amb les
f e d e r a c i o n s
comarcals de CiU
després de les
darreres eleccions
m u n i c i p a l s .
Aquesta maniobra
política dels nacio-
nalistes va situar els populars en uns nivells
de poder que distaven molt del real, és a
dir, del que les urnes li havien atorgat. I així
és com aquest partit ha entrat a governar
en molts ens locals del territori, una partici-
pació que pot resultar molt cara per als inte-
ressos generals del poble català, que s’ha
bolcat a favor de la democràcia i la llibertat
del nostre país.
CiU té la responsabilitat de capgirar aques-
ta situació, perquè l’èxit de la consulta
també dependrà del grau de participació
al món local de les forces polítiques contrà-
ries que se celebri. La resposta a la líder del
PP català ha de ser contundent. Si ella ha
optat per encetar l’any anunciant que ‘mai
tornarà a donar suport a CiU’, aquest partit
hauria de respondre retirant-li la confiança al
seu partit i estripar els pactes que va subs-
criure amb el PP. Perquè tenim la certesa
que no canviaran d’estratègia. És més, cada
dia que passa, cada dia que ens apropem a
la data de la consulta, més evidències tenim
que el PP farà tot el que estigui a les seves
mans per evitar que Catalunya pugui votar el
seu futur. Per tant, com més ràpid reaccio-
nem a aquest desafiament, més planer serà
el camí.

Jesús Auré
President de la Federació Comarcal d’ERC

al Montsià

L’èxit de la consulta també depèn dels pactes locals

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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Arribar als 700 números
d'una publicació és, actual-
ment, a qualsevol país del
món, una tasca més que
meritòria, el resultat d'un
grandíssim esforç que
només els seus impulsors
coneixen, la conseqüència
d'una il·lusió i d'una vocació

que, simplement, es tenen
o no es tenen. A Catalunya,
el mèrit és encara més
notori per les històriques
dificultats afegides. Arribar
als 700 números amb una
publicació en llengua catala-
na ja voreja l'heroïcitat, per-
què a totes les dificultats

esmentades cal sumar-hi la
competència del potent idio-
ma castellà. Però fer-ho a
l'àmbit local, i per a unes
comarques amb poca den-
sitat demogràfica que no
sempre han sigut justament
tractades, apropa la fita
assolida a la categoria de

proesa. Més Ebre és, en
aquest sentit, un bon símbol
del capteniment català per
construir, malgrat totes les
crisis i tots els entrebancs,
un discurs i un espai comu-
nicacional propis, al servei
de la col·lectivitat. Per tot
plegat, des de la Secretaria
de Comunicació del Govern
de la Generalitat, no podem
més que felicitar la capçale-
ra pel cim que avui celebra,
i desitjar-li tota la força de
cara als propers anys, tan
decisius per al conjunt del
país. 

700 enhorabones

Josep Martí. Secretari de Comunicació del Govern

En l'actual moment con-
vuls per als mitjans de
comunicació i per a tota la
societat en general, és
una excel·lent notícia que
un mitjà de comunicació
arribi a la fita de set-cents
números i es disposi a
publicar-ne, com a mínim,
set-cents més. 
El setmanari gratuït MÉS
EBRE és avui protagonista
d'una efemèride que no
és, en absolut, fruit de la
casualitat, sinó de l'em-
penta i la professionalitat
dels qui són i dels qui han
estat al capdavant d'a-
questa publicació al llarg
de gairebé tretze anys.
Qui està ben informat del
que està passant al seu
entorn està connectat i
enllaçat amb el territori on
viu. 
En aquest sentit, MÉS
EBRE contribueix a fer-ho

possible mitjançant el seu
estil fresc i amè, que en
cap cas defuig el rigor que
cal demanar a qualsevol
mitjà de comunicació.
Però a banda del seu caire
estrictament informatiu, el
setmanari esdevé un
mirall de la societat ebren-
ca i una destacada eina
per promoure i mantenir la
nostra identitat local i
nacional. 
Així mateix, la utilització
de les darreres aplica-
cions comunicatives on
line afavoreix la difusió
arreu dels continguts del
setmanari i la interrelació
amb la ciutadania. 
Felicitats a tots els que
heu fet possible aquesta
llarga història, però dei-
xeu-me personalitzar
d'una manera especial
amb Michel Viñas, que és
l'únic que sobreviu des del

número 0. 
Gràcies al seu treball diari
en el camp de l'esport,
s'ha guanyat un reconeixe-
ment i un prestigi per la
seva serietat, rigorositat i
per tractar els temes des
de la proximitat, fet que fa
que cada cop tingui més
seguidors en els seus
espais esportius. M É S
EBRE és avui tot un refe-
rent comunicatiu al nostre
territori. Desitgem que així
sigui per molts anys més!

Referent informatiu
del nostre territori

Pere Panisello. Vicepresident territorial de la Diputació a l’Ebre

Commemorar una efemèride
sempre fa il·lusió i, especial-
ment, quan aquesta consoli-
da l'esforç i el treball d'un
seguit de persones que des
del novembre de 2001 va
dedicar la seva vida profes-
sional i sovint, fins i tot, per-
sonal a fer possible un projec-
te comunicatiu territorial. Així
doncs, primerament vull
agrair públicament a totes les
persones que, durant
aquests poc més de 12 anys,
s'han implicat directament, o
indirecta, en un mitjà de
comunicació que ha contri-
buït des de les seves pàgines
a fer més Terres de l'Ebre.
Evidentment, arribar al núme-
ro 700 d'una publicació no és
una tasca fàcil, ans al contra-
ri, un llarg camí sempre està
ple d'entrebancs, de baixa-
des i de pujades, que cal anar
superant amb més o menys
complicacions o facilitats.
Una bona mostra és la tra-
jectòria de l'actual setmanari
(abans bisetmanal) que ha

anat in crescendo els darrers
anys, arribant als 6.000
exemplars gratuïts i passant
ara fins els 10.000.
Especialment, en aquests
anys de complicada situació
econòmica, el món comuni-
catiu de les Terres de l'Ebre,
com d'altres sectors econò-
mics de les nostres comar-
ques, s'ha vist molt afectat,
amb reestructuracions diver-
ses i diferents als mitjans,
tant privats com públics. Ara
bé, l'aposta per la innovació,
la implicació dels treballadors
i la fidelitat de la societat
ebrenca han permès al Més
Ebre continuar formant part
de l'espai comunicatiu de pro-
ximitat de les nostres comar-
ques. El nostre territori i la
nostra gent necessitem
aquests mitjans de comunica-
ció propers, que reflecteixen
la realitat de les nostres
comarques, ens expliquen
què succeeix als nostres
pobles i què els hi passa als
nostres conciutadans, alhora

que, com no, visualitzen la
feina de les nostres institu-
cions, què fan pels nostres
pobles i pels nostres conciu-
tadans. No voldria acabar
aquestes línies sense felicitar
els directors, promotors i tre-
balladors d'aquest projecte
d'ara i d'abans. Alhora que
aprofito per encoratjar-los a
continuar el camí més enllà
d'aquest número 700 per-
què, malgrat les dificultats
presents, el futur de les
Terres de l'Ebre, i del conjunt
del país, és encoratjador i
esperançador per a tots els
ciutadans i, evidentment,
necessitem també dels nos-
tres mitjans de comunicació
per fer història o, si més no,
per anar, setmana a setma-
na, escrivint la nostra pròpia .
Felicitats!

Els mitjans de proximitat 
fan Terres de l’Ebre

Xavier Pallarès. Delegat del Govern a l’Ebre

En el transcurs d'aquestes
700 publicacions que avui
celebra el diari Més Ebre, el
setmanari s'ha consolidat
com a una eina d'informa-
ció rellevant per a molts ciu-
tadans del territori.
D'aquesta manera, diven-
dres a divendres, el Més
Ebre ha esdevingut un ins-
trument que ha permès
informar als ciutadans,
generar opinió i esdevenir
un altaveu de les demandes
del territori. 
Així doncs, més enllà del rol
informatiu que disposa la
publicació, el setmanari
també ha ajudat a configu-
rar i dibuixar, juntament

amb els agents polítics,
socials i econòmics del
territori, el futur i el full de
ruta de les Terres de l'Ebre.
Un fet que, de manera
directa, ha ajudat a enten-
dre la realitat actual de la
comarca i el seu desenvolu-
pament.   
Per tot això i des d'aques-
tes ratlles, voldria donar la
meva més sincera enhora-
bona a tota la gent que ha
fet possible aquest projecte
informatiu del Més Ebre al
llarg de tots aquests anys i
encoratjar-los a continuar
treballant en una direcció
que cohesiona i dóna con-
tingut a una identitat, a la

seva gent i, sobretot, a un
territori: les Terres de
l'Ebre. 
Endavant!

Més Ebre, més territori
Lluís Soler. President del Consell Comarcal del Baix Ebre

Deixeu-me en primer lloc
donar-los les gràcies per
mantenir oberta aquesta
publicació, de molta implan-
tació a les nostres comar-
ques. Crec que l'esforç de
tots vostès, editors, gestors,
periodistes i anunciants paga
la pena per gaudir d'una
informació àgil i rigorosa de
l'actualitat ebrenca. I puc
constatar  que la professio-
nalitat dels redactors de Més
Ebre sempre ha estat un
segell d'identitat, més lloable
encara en una publicació
gratuïta. Com a President del
Consell Comarcal del
Monstià i Alcalde de Sant
Carles de la Ràpita ens cal
felicitar-los. Demanar-los

continuïn en aquesta línia
sobre tot davant els escena-
ris polítics que properament
viurem el poble català, i on la
informació objectiva serà
clau per a decidir el nostre
futur. I sobretot contrastant
totes les informacions.
Veurem en els propers
mesos tot un seguit de
declaracions, manifesta-
cions i informes que, pel sol
fet de sortir publicades en un
mitjà, sembla que siguin irre-
futables. Les xarxes socials
també afavoreixen aquesta
sensació. I no hi ha més veri-
tat que la que els fets
demostren. Avís per a nave-
gants. 
Que tingueu molt bona feina.

Que el núm 700 de Més Ebre
sigui una petita empremta en
un llarg camí ple de ventures,
ple de coneixences.
Felicitats!

Felicitats!
J. Martin Masdeu. President del Consell Comarcal del Monstià

                         



DIVENDRES 10
DE GENER

DE 20144

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPEECCIIAALL 770000 MMÉÉSS EEBBRREE 

700

«»

Avui celebrem el número 700
del setmanari Més Ebre, una
publicació de referència de
les quatre comarques que
conformen el nostre territori
ebrenc.  Mitjans com Més
Ebre han contribuït, i no poc,
a conformar i consolidar el
concepte de Terres de l'Ebre
tal com l'entenem avui dia:
d'Alcanar a Riba-roja i de
l'Ametlla a Arnes. 
Comarques com la nostra, la
Terra Alta, tradicionament
allunyades dels centres de
decisió territorial, provincial i
nacional, necessitem de la
complicitat dels mitjans de
comunicació per poder visua-
litzar la nostra realitat, les
nostres potencialitats, el nos-
tre tarannà... més enllà dels
límits comarcals. Amb aques-
ta realitat, Més Ebre ha sabut
confegir un producte de
nivell, d'alta qualitat, arrelat al
territori i a la personalitat dels
seus habitants. Des de la
Terra Alta ens hem sentit
sempre molt ben acollits en

aquestes pàgines i en aques-
ta casa. La professionalitat i
el saber fer de les persones
que treballen en aquest set-
manari es manifesten en el
rigor i la qualitat de les infor-
macions que cada set dies
recull Més Ebre. Però perme-
teu-me que per sobre de tot
destaqui la sensibilitat que
s'ha tingut sempre des d'a-
questes pàgines per difondre
i donar a conèixer les activi-
tats dels pobles petits de la
nostra comarca. Potser no
són grans notícies les que es
poden generar en una petita
població d'una comarca com
la Terra Alta, és cert, però no
és menys cert que sense el
nervi i la vitalitat dels petits
municipis, les Terres de l'Ebre
no serien el gran territori del
sud de Catalunya que som. I
això, Més Ebre ho ha sabut
captar sempre, amb profes-
sionalitat, rigor i generositat.
És per tot això, pels 700
números que avui celebrem,
per l'esforç que s'amaga rere

un projecte d'aquestes carac-
terístiques, d'aquestes
dimensions i d'aquesta ambi-
ció; per la tasca de molts pro-
fessionals que al llarg dels
anys s'han implicat en aquest
mitja; per la tenacitat de resis-
tir i existir en uns temps difí-
cils i complicats per a tots,
però especialment delicats
per a la premsa i els mitjans
de comunicació en general; i
per haver tingut sempre en
compte la més petita de les
quatre comarques ebren-
ques, permeteu-me que us
doni les gràcies sincerament.
Que aquests 700 números
siguin només el preludi d'una
llarga i fecunda trajectòria en
pro de les Terres de l'Ebre i la
seua gent. Gaudim tots d'a-
questa efemèride, d'aquest
moment del tot especial per a
les Terres de l'Ebre.

Un moment del tot especial 
per a les Terres de l’Ebre

Carles Luz. President del Consell Comarcal de la Terra Alta

D'entrada vull felicitar al
setmanari MÉS EBRE per
haver arribat a la fita de
publicar els set-cents
números, i com no encorat-
jar-los a seguir treballant

per poder seguir publicant
durant molts anys més. No
és gens fàcil, per la situa-
ció difícil que estem vivint,
que un mitjà de comunica-
ció arribi fins aquí. 

Per tant, és una excel·lent
notícia poder celebrar
aquesta fita.  
Cal estar ben informat del
que passa al nostre territo-
ri, per això és bàsic que

disposem d'aquesta mena
de mitjans, i cal fer-ho
d'una forma amena i ente-
nedora, sense defugir del
rigor i la serietat que són
exigibles a qualsevol mitjà
de comunicació. 

El MÉS EBRE és un mitjà
de comunicació referent al
nostre territori, per això us
desitjo que continuï sent-ho
durant molts anys més!

Un mitjà de comunicació
d’aquestes Terres

Francesc Arasa. Alcalde de l’Ampolla

Sense cap mena de dubte, als
temps que ens ha tocat viure,
que un mitjà de comunicació
assoleixi una fita és més que
un repte i un motiu de felicita-
ció a tota la gent que ho fa
possible. La informació de
proximitat i els mitjans que fan
possible aquesta informació
més propera són ara i aquí
més necessaris que mai. Els
teòrics de la comunicació
diuen moltes vegades que ara
estem més informats que
abans. No sé si és veritat
aquesta afirmació però sí sé
que actualment tenim al nos-
tre abast moltíssima informa-
ció. Internet, les xarxes
socials, les eines digitals i tot
un seguit de noves aplica-
cions ens permeten accedir a
un allau constant d'informa-
ció. També hi ha qui diu que
estem excessivament infor-
mats i que això perjudica la
nostra capacitat d'assimilar
informació. Debats fascinants
que pot ser amaguen moltes
veritats. Però el cert és que,

en un entorn global, el dret a
la informació de proximitat
esdevé fonamental per crear
opinió, enfortir la democràcia
més propera i potenciar les
nostres llibertats. I això tot
just ara que els grans mitjans
s'arraconen, es retiren cap a
les grans metròpolis i abando-
nen el que ells anomenen
territoris perifèrics. I amb
això, provoquen una situació
de monopolis tancats i d'au-
diència abandonada i oblida-
da. És aquesta audiència
abandonada la que, ara més
que mai, necessita una infor-
mació de proximitat i uns
periodistes professionals,
rigorosos i independents.Som
un territori petit. La nostra rea-
litat socioeconòmica és la que
és. Els darrers anys hem vis-
cut el tancament de mitjans
de comunicació, la reducció
de llocs de treball entre els
professionals de la comunica-
ció i la persistent precarietat
laboral. Malgrat tot, cal ser
positius i seguir caminant. En

un context de dificultats gene-
ralitzades i d'incògnites de
futur que afecta tots els
àmbits, cal reconèixer la feina
ben feta, la il·lusió, i el talent
de les persones que s'afan-
yen per consolidar un projecte
de comunicació de proximitat.
Per aquest motiu, en nom
propi i també del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre
vull felicitar l'arribada del
número 700 del setmanari
Més Ebre. Sé que no és gens
fàcil sortir cada setmana al
carrer i menys encara de
forma gratuïta pels lectors.
Per això, la meva felicitació
també vol incloure una reflexió
final: que tots plegats, i des
del nostre petit país, fem tot el
possible per no provocar l'a-
gonia de la nostra premsa de
proximitat. Felicitats, gràcies
per la vostra bona feina, i
endavant perquè, com diu la
vostra capçalera, cal fer Més
Ebre.

Més Ebre: 700 felicitacions
i endavant

Jordi Jardí. President del Consell Comarcal de la Ribera

La irrupció d'un nou mitjà de
comunicació sempre és una
bona noticia. Però si, a més,
aquest mitjà es manté al llarg
dels anys i es capaç de treu-
re al carrer set-cents núme-
ros, en un context econòmic
gens favorable, hem de con-
venir que s'ha fet una bona
feina. Aquest és el cas de
Més Ebre, un setmanari que
va néixer fa més de dotze
anys, que ha viscut èpoques
diferents però mantenint
l'essència de donar informa-
ció de proximitat en una edi-
ció setmanal gratuïta.
Efectivament, la salut
democràtica d'un país té mol-
tes maneres de mesurar-se. I
el dinamisme en l'àmbit
comunicatiu n'és una de les
més destacades. Per això vol-
dria felicitar a totes les perso-

nes que fan possible aquest
projecte i a les que han parti-
cipat al llarg de la seva histò-
ria, pel seu esforç i treball a
l'hora d'aconseguir treure
puntualment al carrer l'edició
de cada setmana. Els reptes,
més enllà de mantenir-se i
continuar fidels a la cita set-
manal amb els seus lectors,
són molts i molt importants.
Em consta l'aposta que fa
l'empresa editora de Més
Ebre per ampliar el número
d'exemplars distribuïts i la
implementació de les noves
tecnologies per fer encara
més accessible la informació.
De tota manera, el més
important en qualsevol pro-
jecte comunicatiu és la solide-
sa de la seva base, això és, el
compromís en oferir una
informació professional,

honesta i plural. Cap mitjà de
comunicació, ni gratuït ni de
pagament, està exempt d'a-
quests reptes, perquè la res-
ponsabilitat dels professio-
nals de la comunicació és
molt important.  Més Ebre
assoleix els seus primers set-
cents números en un any
decisiu per a la història del
nostre país, en què la funció
dels mitjans de comunicació,
també els de proximitat, con-
tinua sent clau per defensar
els valors de tota democrà-
cia, entre els quals la llibertat
i el dret a decidir el nostre
futur com a poble. Reitero, un
cop més, les meves felicita-
cions a tot l'equip de Més
Ebre. Per molts anys.

Per molts anys
Ferran Bel. Alcalde de Tortosa.

Set-cents números d'un
mitjà de comunicació de
premsa escrita com els que
es commemoren amb
aquesta edició especial, no
suposen només una xifra
d'exemplars sortits d'im-
premta. 
Un diari, o setmanari en
aquest cas, que surt al
carrer, que reben els lec-
tors i que proporciona als
ciutadans informació de
proximitat sobre el seu terri-
tori, és també una garantia
del dret a la informació que
tenen els ciutadans. 
Aquesta tasca, que no es
pot menysprear, es concre-
ta amb els diversos mitjans
de comunicació del panora-

ma mediàtic, i en el cas del
Més Ebre, s'ha aconseguit
gràcies a la constància i al
treball dels professionals
que en formen part. 
Com a alcalde d'Amposta
us animo a continuar enda-
vant tot tenint en compte
que les nostres Terres de
l'Ebre són un territori singu-
lar, amb ciutats que avan-
cen, que es desenvolupen
en diversos aspectes
socials, culturals i esportius
entre molts altres, i que per
garantir una informació
completa i ajustada a la rea-
litat del nostre entorn, és
necessari tenir una mirada
ampla, inclusiva i imparcial
d'aquesta realitat, perquè

és això el que els lectors i la
ciutadania demanen i merei-
xen. 
És a una informació rigoro-
sa, plural i de qualitat al que
tenen dret. 
El setmanari Més Ebre, a
més, té la peculiaritat de
ser un mitjà de premsa
escrita totalment gratuït per
al lector final, de manera
que també amb aquest ani-
versari ha demostrat que
els dubtes que va generar
en els mitjans tradicionals
la irrupció de la premsa gra-
tuïta perden tot fonament
quan el projecte empresa-
rial es porta amb seriositat
i rigor com ho és aquest
cas.

El valor de la informació
de proximitat

Manel Ferré. Alcalde d’Amposta.
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Més Ebre arriba al seu número
700 i ho fa com a un dels mit-
jans de comunicació més impor-
tants i destacats de les Terres
de l'Ebre, un setmanari gratuït i
popular, que posa l'accent en la
informació de proximitat i de
servei, tan necessàries en les
nostres poblacions.
Segueixo Més Ebre des dels
seus primers dies. L'aparició de
L'Occidental, precedent del que
avui és Més Ebre, va ser un veri-
table esdeveniment a casa nos-
tra. Aquella primera publicació
va significar una alenada d'aire
fresc en el panorama informatiu
ebrenc, fent una aposta clara
per les nostres arrels i per la
nostra varietat lingüística.
La confluència d'altres publica-
cions, com ara l'esportiu Minut
91, van anar configurant el que,
temps a venir, seria el primer
Més Ebre, un setmanari de
pagament que va destacar per
la seua qualitat, l'enfocament
dels temes que tractava i l'ofici
dels seus redactors. D'aquesta
manera, sumant capçaleres,
afanys i esforços va arribar el
Més Ebre que avui coneixem, el
setmanari gratuït que cada

divendres truca a la porta amb
la informació més propera a la
nostra realitat ebrenca. Una
publicació fidel, puntual i espera-
da per milers de lectors cada
setmana.
Una de les virtuts que, al meu
criteri, llueix aquesta publicació
que teniu a les mans és saber
combinar la informació pura i
dura, la notícia fresca, d'interès
públic evident, amb la difusió de
les activitats socials de tots i
cadascun dels nostres munici-
pis. Aquelles notícies menudes,
però amb escalf humà, amb el
batec d'una societat viva i dinà-
mica.Tot això combinat amb una
forta presència de la informació
esportiva, un dels punts forts de
Més Ebre i, evidentment, una de
les seccions amb més segui-
dors a totes les poblacions.
700 números, 700 setmanes,
són molts números i moltes
semanes per a una publicació
local, però estic convençut que
rere d'aquesta xifra i d'aquesta
celebració d'avui en vindran d'al-
tres. La pròxima fita ha de ser el
número 1.000 i l'hem de cele-
brar amb un Més Ebre més arre-
lat encara al territori, amb una

distribució territorial encara més
àmplia, que tingui en compte les
principals poblacions de les
Terres de l'Ebre, i amb uns con-
tinguts, si cap, encara més
amplis i diversos.
Aquest setmanari ha demostrat
al llarg de la seua ja dilatada
història que té idees, que se sap
adaptar als temps i que és
capaç d'engrescar i mobilitzar la
societat del nostre territori.
Inciatives com els premis
EbreLíders així ho avalen. Estic
convençut que, malgrat els
moments de crisi i la situació
econòmica dificil per la qual pas-
sem, Més Ebre serà un dels
puntals, informativament par-
lant, de les Terres de l'Ebre en
els nous temps que ens dispo-
sem a viure.
Des de Móra d'Ebre us vull fer
arribar una salutació ben cordial
a tot l'equip d'aquest setmanari
i una felicitació sincera pel
número 700, per la vostra acti-
tud de servei i per tot el que heu
aportat per cohesionar aquest
territori. Per molts anys! 

Més Ebre, puntal
informatiu del territori

Joan Piñol. Alcalde de Móra d’Ebre

A l'Ebre sempre hem tingut
necessitat, i els últims anys
més, de reivindicar-nos com a
societat, com a territori i
aquest fet no hagués estat
possible si no fora per un dels

pilars bàsics que ha de pro-
jectar la vida política, social,
esportiva o cultural de la
terra: els mitjans de comuni-
cació. Des de l'any 2001
MÉS EBRE col·labora directa-

ment amb aquesta important
tasca de territori, i amb els
temps que corren al nostre
territori amb un context greu
de crisi econòmica, que no
invita a ser optimista, tota la

gent que configureu  aquest
projecte periodístic en què no
heu parat de marcar-vos
objectius, és lloable i tanma-
teix felicitable, el qual en nom
de la nostra institució,
l'Ajuntament de Santa
Bàrbara, us fem palès, alhora
que us donem molts ànims
per seguir lluitant i marcant-
vos objectius i mantenir la
il·lusió d'aquell 2001 quan vau
néixer a una veïna població de
la nostra estimada terra. 

Molts d’ànims per seguir lluitant

Jordi Boronat. Alcalde de Santa Bàrbara

No sabria dir quan vaig començar
a tenir consciència de la necessi-
tat d'estar informat de l'actualitat
del territori, però sí que he viscut
l'evolució que ha tingut en la ciuta-
dania la comunicació de proximi-
tat. Cada vegada és més neces-
sari conèixer com viuen i de quina
manera solucionen els seus pro-
blemes els pobles veïns, donat
que són moltes les situacions que
compartim amb les poblacions
d'un mateix territori.
A l'Ametlla sempre hem cregut
amb la comunicació de proximi-
tat. Tant és així que des de l'any
1980 gaudim dels Quatre
Cantons, una revista d'informació
local de periodicitat mensual i des
de 1984 de la Cala RTV, una
emissora municipal de les més
antigues de Catalunya. Per tant,
ens interessa allò més pròxim,
que de no ser així, no tindria cap
ressò en els mitjans de comunica-
ció d'àmbit nacional. El mateix
passa en l'àmbit territorial. Per
molt d'esforç que facin els grans
mitjans per tenir gent que s'enca-
rrega de cobrir aquelles informa-
cions més importants i que trans-
cendeixen de la pròpia comarca,
no són capaços ni hi és entre els
seus objectius cobrir la nostra

quotidianitat.  El Més Ebre actual,
amb tota la evolució que ha fet en
aquests més de 12 anys ha enri-
quit el panorama de la informació
a l'Ebre, donant als lectors la pos-
sibilitat de tenir a les mans la
diversitat de perspectives. Com
ens passa en temes de salut, els
ciutadans tenim dret a escoltar
una segona opinió i en l'àmbit de
la comunicació, a les Terres de
l'Ebre, hem estat uns privilegiats.
La nostra societat ha estat capaç
de veure la importància de poder
escollir o si més no, de poder lle-
gir diverses propostes. Menció
apart mereix el tractament que
durant molts anys ha fet Més
Ebre de la informació esportiva i
majoritàriament futbolística,
representant un pal de paller pels
aficionats del territori. El “suquet”
informatiu, de rumorologies i
d'actualitat que sempre porta el
Més Ebre ha estat un veritable
“caldo de cultiu” pels nostres fut-
bolistes, atribuïble és clar, al patri-
moni humà i l'experiència dels
missatgers.  Pretemporades, fit-
xatges, polèmiques i patrimoni
històric de l'esport rei han tingut
en aquest mitjà un tractament
fidel i sobretot humà, que va
saber des d'un inici posar en

valor l'esforç de clubs i ajunta-
ments amb  l'esport de formació
i les categories del futbol base. El
Més Ebre ja fa uns quants anys
que arriba a l'Ametlla de Mar. Els
caleros i caleres ja ens hem acos-
tumat a tenir-lo entre les mans els
divendres al matí. S'ha convertit
en un costum. Quan vas a buscar
el pa o vas als bancs, rarament
tornes a casa sense emportar-te
el Més Ebre o almenys fullejar-lo.
Això ens dóna una perspectiva
ràpida de l'actualitat del nostre
entorn. Un encert que els ciuta-
dans se'l puguin trobar en
comerços, despatxos i llocs
públics i que, a més d'informar,
els pugui fer més agradable i inte-
ressant l'espera en qualsevol d'a-
quests establiments. Per tant,
des de l'Ametlla de Mar, des
d'una de les poblacions recepto-
res de l'esforç periodístic, humà i
empresarial del Més Ebre, felici-
tats per aquests 700 exemplars
que es compleixen en aquest
número i la nostra admiració pels
molts i interessants reptes que
s'han d'afrontar en el 2014 que
acabem d'encetar.

Un reconeixement 
guanyat a pols

Andreu Martí. Alcalde de l’Ametlla de Mar

Que un mitjà de comunicació
celebri 700 edicions del seu
diari es si més no una gran
notícia. Per varies raons, una
d'elles per haver estat cons-
tant al pas del temps i a les
dificultats existents que no han
degut de ser poques. En
segon lloc per haver-se com-
promès amb una informació
de qualitat, exigent, rigorosa i
accessible que ha situat el
Més Ebre com un dels diaris
de referència entre els nostres
veïns i veïnes. I potser la més
important, pel grau de com-
promís adquirit amb les Terres
de l'Ebre i amb tots els munici-
pis que d'una manera o una
altra ens hem vist reflexats en
aquest mitjà en totes aquestes
edicions. Aquesta ha estat una

feina d'equip, de moltes perso-
nes que hi heu col·laborat i
d'haver teixit moltes sinergies i
complicitats arreu del nostre
territori, amb una vocació
directa d'informar, de fer
accessible la informació a les
ciutadanes i ciutadans. Un
compromís que crec que heu
aconseguit amb suficients
garanties ja que la informació
veraç i la garantia de pluralitat
no és només un repte dels mit-
jans públics, també ho és dels
mitjans privats. Som un territo-
ri petit però amb una activitat
frenètica on es fa del tot con-
venient tenir uns mitjans de
comunicació que donin ressò
a totes les iniciatives que tant
el municipalisme com la socie-
tat civil engeguen a diari amb

la finalitat màxima de situar les
Terres de l'Ebre al mapa de la
globalitat.  Per tant us encorat-
jo a seguir, a seguir avançant
en aquest camí comunicatiu
sense caure en paratges ten-
denciosos ni perdre de vista
tot allò que amb el pas dels
anys heu aconseguit i que ha
estat la vostra garantia d'èxit.
Els temps són difícils, però la
gent d'aquest territori ja sap el
que és remar contra corrent,
per això hem de sumar
esforços col·lectius, grans
dosis d'optimisme i d'espe-
rança en el futur. 
El Més Ebre i tota la vostra
tasca s'ho val, i les Terres de
l'Ebre també. 
Enhorabona i tot el meu corat-
ge!

Compromís amb la
informació de qualitat

J. Emilio Bertomeu. Alcalde de Deltebre

Les nostres felicitacions al
setmanari Més Ebre en el
seu número 700. 
Són moltes les coses que
hem d'agrair durant
aquests casi tretze anys de
vida del setmanari. En un
moment en què necessi-
tem, més que mai, estar
informats, és vital poder
comptar dins d'aquest
societat de la informació
global amb mitjans de
comunicació de proximitat,
com el Més Ebre. 
Un setmanari que al perio-
disme proper i divers, li
suma el paper de territoria-
litat i identitat, ajudant a
construir d'aquesta manera
i també des del seu àmbit,

les Terres de l'Ebre.
Un altre valor a destacar de
la trajectòria del Més Ebre
és la seva gratuïtat, fet que
ha permès arribar a molta
gent, moltes empreses,
botigues i espais públics.
Per això són moltes les
persones que tenen el Més
Ebre com a mitjà de
referència. 
Això no hagués estat possi-
ble sense la feina dels pro-
fessionals que han tirat
endavant el projecte durant
tots aquests anys ni tam-
poc sense les institucions i
empreses anunciants que
hi ha col·laborat. 
Per últim voldria destacar
la sensibilitat pel territori

que sempre ha mostrat el
Més Ebre. 
Com a alcalde d'una pobla-
ció que està a la perifèria
dels grans nuclis de pobla-
ció del territori, valoro
especialment aquesta
aposta per cobrir informati-
vament tots els municipis
independentment de la
seva ubicació o població. 
Amb la qual cosa, el Més
Ebre esdevé una eina
important no només de
comunicació, sinó també
de vertebració de la nostra
identitat ebrenca. 
Per això, moltes felicitats i
endavant, a seguir creixent
amb la mateixa il.lusió que
fins ara! 

Més vertebració 
ebrenca

Alfons Montserrat. Alcalde d’Alcanar
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Resulta gratificant poder
adreçar aquestes línies per
felicitar al vostre mitjà amb
motiu de la sortida del núme-
ro 700 de la vostra publica-
ció.
Es fa grat compartir actuali-
tat amb mitjans de comunica-
ció com el vostre que des del
primer fins a l'actual número
vos distingiu per un exprés
pluralisme, per donar veu a
tothom i per ser molt rigoro-
sos amb les vostres fons
d'informació.
Tot aquest conjunt de virtuts
que formen part del decàleg
periodístic, molt cops no es
donen per defecte i s'agraeix

profundament la tranquil·litat
que suposa poder expressar-
se lliurement i especialment
que quan ets objecte d'algu-
na crítica hagi estat sempre
la possibilitat de resposta i
contrast de la informació.
El temps que vivim, condicio-
nen i molt a totes i cadascu-
na de les nostres empreses,
els mitjans de comunicació
molts cops estan lligats als
recursos escassos que els
arriben de les diferents admi-
nistracions, la vostra línia
editorial sempre ha estat de
defensa del territori, de
denuncia de la injustícia sigui
quin sigui el color polític diri-

gent.
Vos agraeixo reiteradament
la vostra independència, vos
encoratjo a continuar amb
aquesta línia saludable i agra-
eixo la vostra participació
amb totes aquelles reivindi-
cacions que han estat, són i
seran necessàries per a la
millora de les condicions de
vida de la gent de les Terres
de l'Ebre.

Agraïments a Més Ebre

Dani Andreu. Alcalde de l’Aldea

De la meva part, sols em resta
felicitar a Michel Viñas i a Més
Ebre per aquests 700 núme-
ros. Us desitjo que siguin
molts anys més, i que conti-

nueu en la mateixa direcció
fent una premsa de proximitat
tot i les difcultats del moment i
valorant que és gratuïta i que
està al servei del territori

700 motius de satisfacció
Joan Curto. Alcalde de Camarles

El naixement d'un mitjà de comu-
nicació, ja sigui escrit, radiofònic
o televisiu, és un fet destacable,
i en el cas del Més Ebre, entran-
yable, perquè va néixer precisa-
ment a la nostra ciutat de
Roquetes. Encara és més desta-
cable, però, que s'hagi mantingut
al llarg dels anys, que s'hagi con-
solidat i que, després de 12 anys
i 2 mesos d'existència, puguem
celebrar la publicació de l'exem-
plar número 700 del setmanari
Més Ebre. També és important el
context territorial en què s'ubica i
la difusió que se li vol donar. I dic
això perquè, precisament a les
Terres de l'Ebre, no és gens fàcil
nàixer, créixer i triomfar. No ho
dic perquè no hi hagi emprene-
dors o professionals excel·lents,
que siguin capaços de dur a
terme una iniciativa empresarial i
periodística capaç d'informar de
forma plural, transparent i objec-
tiva del que passa al territori, no.
Ho dic perquè el “mercat” a qui
pot anar dirigit un producte sem-
pre és més fàcil difondre'l o ven-
dre'l en una àrea molt poblada
que no pas en un territori amb
menys població. I aquest és un
dels reptes que tenim a les
Terres de l'Ebre (també tenim

altres avantatges, però ara no
vénen al cas). Per tant, i des del
meu punt de vista, encara té més
mèrit aquesta celebració. I si
abans parlava del context territo-
rial, també vull ressaltar el
moment en què vivim i que fa
més difícil la continuïtat d'un pro-
jecte de difusió informativa d'a-
questes característiques. La nos-
tra societat -ebrenca en particu-
lar i catalana en general- està
passant per una situació econò-
mica greu que fa que qualsevol
iniciativa empresarial tingui
menys ingressos i uns costos de
producció més elevats que en
anys anteriors. És per això que,
en aquest context -territorial i
econòmic- té encara més valor la
publicació setmanal. P e r q u è
no podem oblidar, tampoc, que
és un mitjà d'informació que es
reparteix de forma gratuïta, la
qual cosa encara fa més valuosa
la seva existència, tant per l'es-
forç econòmic que representa
per als anunciants, com per
posar a l'abast de tothom la infor-
mació del territori de forma gra-
tuïta. 
I això, si no hi hagués al darrere
un projecte periodístic seriós,
molt de treball i una voluntat

clara d'informar la nostra socie-
tat, faria aquest projecte inviable.
Crec -en la meva modesta opinió-
que el diari Més Ebre està donant
un servei a la ciutadania i al dret
a la informació molt valuós
posant-se a l'abast de tothom, i
que no es pot entendre si no es
coneix les persones que ho fan
possible. Només per això, que ja
és molt, el meu reconeixement i
gratitud.
Avui, dia 10 de gener, el setma-
nari Més Ebre compleix 12 anys
i publicarà l'exemplar número
700. Veritablement, és un fet
excel·lent que cal celebrar, i més
si es té en compte la importància
que en aquests moments -i en
els que vindran- té gaudir d'un
mitjà d'informació a l'abast de
tothom en la perspectiva que el
2014 també serà un any històric
per al futur de la nació catalana,
perquè per primera vegada en
300 anys decidirem, de forma
democràtica i pacífica, que
Catalunya esdevingui un estat
independent. 
Moltes gràcies pel vostre servei,
i per molts anys!

La informació 
a l’abast de tothom

Paco Gas. Alcalde de Roquetes

Que un mitjà de comunicació
compleixi 700 números és una
bona dada i és una efemèride
que cal celebrar. La informació
de proximitat està molt ben
vista i ben valorada per la ciu-
tadania. Tot allò que succeeix
en el nostre entorn més imme-
diat té un impacte directe en
les nostres vides, en la nostra
quotidianitat, i és en aquesta
distància curta on el mitjà hi té
molt a dir.
Les quatre comarques ebren-
ques representen una realitat
socioeconòmica rellevant dins
del context del país, i encara
ho hauran de fer amb més

força els propers anys, bàsica-
ment perquè hi ha feina a fer,
hi ha projectes col·lectius i hi
ha emprenedors. El turisme, la
indústria, l'agricultura, les tra-
dicions i la cultura en general
marquen unes coordenades
que són el camí traçat cap a
un futur esperançador. 
Més Ebre sempre ha estat al
peu del canó i a la vora de la
notícia. Els lectors ho entenen
com una aposta de comunica-
ció de necessitat mútua. Móra
la Nova, la Ribera d'Ebre i les
Terres de l'Ebre es projecten
enfora i els seus habitants
tenen la plataforma de difusió

adequada perquè les seues
expectatives es vegin acom-
plertes. 
Donar l'enhorabona al mitjà és
fer el reconeixement al com-
promís i a l'esforç que durant
anys heu fet. 
Però també és un missatge
explícit que us demana conti-
nuïtat i el mateix grau de resul-
tats, excel·lents d'altra banda,
que hi ha hagut fins ara. 
Per molts anys.

Més Ebre, 700 números

Ferran Bladé. Alcalde de Móra la Nova

Que una publicació ebrenca
arribi a les set-centes edicions,
sempre és motiu de satisfac-
ció. El setmanari gratuït MÉS
EBRE és avui un referent a les
nostres terres. Setmanari que
es troba en plena forma a
pesar de l'actual situació de cri-
sis. No seria possible que cada
setmana trobéssim una edició
d'aquest setmanari sense el
saber fer i les ganes dels pro-
fessionals que estan darrera
d'aquesta publicació.

És tot un repte que un setma-
nari gratuït en paper, continuï
després de més de 12 anys,
en una societat en què cada
cop les noves tecnologies van
substituint els mitjans tradicio-
nals. Però el MÉS EBRE és un
publicació que cada setmana
els lectors i les lectores van a
buscar als llocs de recollida, i
el fullegen un i altre cop.
Només des de la proximitat es
poden explicar les noticies del
territori. 

El MES EBRE ha esdevingut
una eina per estar ben infor-
mat, sense oblidar les cròni-
ques esportives, que són
seguides amb interès. 
Sense el treball, la perseve-
rança i la professionalitat de
Michel Viñas, el més veterà del
Setmanari,  no ens seria possi-
ble poder seguir els resultats
dels esportistes i les esportis-
tes dels nostres pobles.
Enhorabona per aquestes set-
centes publicacions.

Un diari gratuït molt
seguit entre els esportistes

Joan Castor Gonell. Alcalde de Sant Jaume

Vagi per endavant la meva
felicitació per haver arribat al
número 700. 
Més Ebre representa la fideli-
tat d'uns professionals al ser-
vei de la comunicació i de la
informació per a tots els ciu-
tadans, principalment dels
pobles més petits que de
vegades costa trobar el seu
lloc en els mitjans locals i
comarcals.

Principalment la proximitat
que demostreu tenir amb la
gent del territori i la complici-
tat per tractar els assumptes
locals, comporta una afinitat
per part de la gent que en
aquests moments compli-
cats que estem vivint repre-
senten una aposta ferma i
sòlida per aquest projecte
que vau impulsar el 2001.
També vull comentar l'èxit

que ha suposat l'aposta que
heu portat a terme amb la
introducció de  les noves tec-
nologies, i que suposa per al
ciutadà la proximitat de la
informació de qualsevol lloc i
en qualsevol moment.
Gràcies pel vostre treball i
força per seguir cada setma-
na arribant a tot el territori.

Tot un repte al servei dels
pobles i de tot el territori

Josep Cugat. Alcalde-President EMD Bítem

A les Terres de l'Ebre, estem
d'enhorabona i el motiu no és
altre que la celebració de la
publicació número set-cents
del setmanari gratuït que
teniu a les mans, èxit impor-
tant per a tot mitjà de comuni-
cació.És cert que actualment,
en el temps que vivim, acon-
seguir que un mitjà de comu-
nicació continuï estant al peu
del canó setmana rere setma-
na demostra l'esforç, l'obsti-
nació, la tenacitat i la profes-
sionalitat de tot l'equip humà
que l'integra, d'una banda, i
de la fidelitat d'un públic, de
l'altra. Des que va començar

la seva trajectòria ara fa més
de dotze anys, ha estat el
referent territorial de tot un
seguit de notícies en tots els
àmbits que, sense la rigorosi-
tat que el caracteritza, no
hauria estat possible. 
El setmanari ha reflectit i
reflecteix la nostra societat,
l'ebrenca, el nostre estil i la
nostra manera de ser en un
territori que ens és comú a
les quatre comarques que el
conformem. Potser per
aquesta proximitat, en la qual
ens veiem identificats, s'ha
mantingut i consolidat al llarg
d'aquests set-cents números

no només en l'edició en
paper, sinó que també, cal
dir-ho, a través de les edi-
cions on line i de les aplica-
cions per a Iphone i Android,
perquè el puguem seguir des
del mòbil. Gràcies i enhorabo-
na a tots el que heu fet possi-
ble aquesta publicació des de
l'inici setmana rere setmana i
molt especialment a Michel
Viñas, que és el redactor que
es manté des del principi.
Gràcies, Més Ebre, i per
molts anys!

Gràcies!

Núria Balagé. Alcaldessa d’Ulldecona
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La importància d'explicar les
notícies, al meu entendre, no
sempre s'ha de valorar per la
mesura de la seva grandària,
ni per la magnitud de la
població on han ocorregut.
Per petit que sigui el poble,
la gent que hi viu en el seu
entorn també té sentiments i
notícies per explicar i és d'a-
grair que hi hagi un setmana-
ri com el vostre que així ho
faci. Avui més que mai, calen
mitjans de comunicació de
proximitat per saber què

passa i com podem contri-
buir a millorar el nostre
entorn immediat. 
Sempre sense perdre de
vista la pluralitat, i un fet
importantíssim,  contrastar
la notícia. Buscar l'equilibri
no sempre és fàcil, però per
això esteu els periodistes,
per explicar els fets des d'un
punt de vista objectiu i veraç.
En temps difícils i de canvis
com els actuals, són neces-
saris, més que mai, periò-
dics que expliquin què està

passant amb un ferm com-
promís per la veracitat.
Us vull encoratjar a continuar
per aquest camí i desitjar-vos
un llarg recorregut. 700 edi-
cions no són poca cosa,
teniu un bon grapat de lec-
tors i per això sou un refe-
rent.  

Felicitats!

Per un compromís pel
territori

Francesc Miró. Alcalde de Godall

Sempre és un orgull per tota
la ciutadania que un mitjà de
comunicació de les Terres de
l'Ebre, un territori moltes
vegades oblidat en l'agenda
informativa, arribi a l'edició
700.  En el seu moment, l'e-
dició del diari Més Ebre fou
una aposta agosarada que
ha perdurat en el temps i
s'ha convertit en un instru-

ment de qualitat indispensa-
ble per mantenir a la ciutada-
nia del territori informada i
connectada. S'ha adaptat
també a les noves tecnolo-
gies de la societat d'informa-
ció, aconseguint ampliar així
el seu perfil de lectors. Tant
la seva creació com la seva
continuitat han estat possi-
bles gràcies a l'emprenedo-

ria de gent del territori que
creu amb ell, i gràcies a
aquests/es emprenedors/es
la població de les Terres de
l'Ebre ens sentim orgullosos
de formar-ne part.
Des d'aquí felicitar-vos pel
vostre aniversari i encoratjar-
vos a seguir endavant.

Un orgull per la
ciutadania ebrenca

Genoveva Margalef. Alcaldessa del Perelló

Vull felicitar en primer lloc als
professionals del setmanari Més
Ebre per haver aconseguit tirar
endavant aquests 700 núme-
ros. En un moment de dificultat
com l'actual, aquest aniversari
és motiu de celebració i a la
vegada un punt de partida per
iniciar una nova etapa que ha de
consolidar la importància de la
premsa local en un món globalit-
zat com el nostre, en què molts
cops coneixem i valorem més el
que es fa a quilòmetres de
distància que allò que succeeix
a la vora de casa. 
Els mitjans de proximitat són

més necessaris que mai. Uns
mitjans que han d'apostar per
fer arribar què passa en els nos-
tres pobles, què hi diuen els
principals sectors socials, polí-
tics, culturals i econòmics i la
ciutadania en general. Uns mit-
jans que han de jugar també un
paper vertebrador del territori i
que han de permetre difondre
allò que passa a les quatre
comarques de l'Ebre. 

La seva feina és clau també
com a font d'informació de la
que haurien de beure la premsa
nacional i estatal. 

Avui més que mai també l'apos-
ta ha de ser un periodisme rigo-
rós i plural, amb la credibilitat i
seriositat com a principals
garants. Una premsa que ha de
reflectir les inquietuds, els inte-
ressos del territori, que posi en
valor la seva cultura i identitat i
a la vegada que aporti espais
per a la reflexió.
Des de Batea, els millors desit-
jos perquè contribuïu a fer unes
Terres de l'Ebre molt millors.

La importància de la
premsa local

Joaquim Paladella. Alcalde de Batea

El bon estat de salut d'un
mitjà de comunicació sem-
pre és un bon senyal, ja que
vol dir que els ciutadans
tenim assegurat el dret a la
informació i a la llibertat d'ex-
pressió. 
I si, a més, aquest mitjà és
de caràcter local, on la sub-
sistèncua és més complica-
da, podem estar-ne més que
satisfets. 
Avui, Més Ebre arriba al
número 700 i enfila el camí

per assolir la xifra rodona
dels 1.000. 
Això vol dir que ha sabut
reunventar-se, adaptar-se a
les noves tecnologies que,
ara mateix, són bàsiques en
el camp de la comunicació, i
que els professionals que té
al darrere creuen en el pro-
jecte en uns temps en què
no és feina fàcil, conscients
de la tasca de cohesió que
els mitjans de proximitat
aconsegueixen en territoris

petits com el nostre. Cal
donat-los l'enhorabona i ani-
mar-los a seguir endavant en
un projecte que, per cert, va
néixer fa més d'una dècada
de la mà de dos veïns de
Benifallet.: Jordi Trilla i
Teresa Faneca. Per molts
números més!

Enfilant el camí dels mil

Jordi Monclús. Alcalde de Benifallet

En nom del poble de Tivenys,
del seu teixit associatiu i en
el meu propi, moltes felici-
tats a Michel Viñas i al Més
Ebre per aquests 700 núme-
ros. Es tracta d'una bona
notícia atenent les dificultats
actuals que malauradament
també han afectat a la prem-
sa i als professionals  de
casa nostra. 

Serveixin aquestes ratlles
per encoratjar-vos a conti-
nuar endavant des d'una
aposta clara pel periodisme
de proximitat, compromès
amb les Terres de l'Ebre i la
seva gent. Una feina que ha
d'anar acompanyada pel
rigor, la seriositat, la plurali-
tat i la veracitat.   

700 números són 700
motius per continuar amb un
periodisme proper i de quali-
tat. 

Per molts anys i moltes grà-
cies. 

Mai un no per resposta i
sempre a prop de tothom

Maria Beltran. Alcaldessa de Tivenys

Des de l'Ajuntament de la
Galera, volem donar l'enhora-
bona al diari Més Ebre, per l'e-
dició del número 700, tot un
èxit, tenint en compte aquests
temps tan difícils que ens ha
tocat viure. El felicitem perquè
passarà de l'edició de 6.000 a
10.000 exemplars arribant al
màxim nombre d'indrets del
territori i perquè ha apostat per
les noves tecnologies a través
del web i l'aplicació per a
Iphone i Android. El fet d'estar
al dia en les noves tecnologies
així com la proximitat del seu
projecte periodístic, que ha fet

que molts lectors cada diven-
dres esperen fidelment poder
llegir-lo, li ha permès aquesta
perdurabilitat.El Més Ebre ens
acompanya des de fa més de
12 anys i ens informa de tot
allò que passa a les Terres de
l'Ebre, en el cas del nostre
municipi, la Galera, ens ha aju-
dat a donar a conèixer algunes
de les iniciatives culturals que
portem a terme a través del
Museu Terracota, gestionat
per l'Ajuntament, també ha par-
lat de la Fira de la Terrissa o
d'algun esdeveniment puntual
que ha tingut lloc al nostre

municipi. Segurament el Més
Ebre ha fet resò, en algun
moment, d'algun esdeveni-
ment de qualsevol municipi de
les Terres de l'Ebre, esperem
poder seguir llegint el Més
Ebre i descobrint  tot allò que
passa al nostre entorn de la
mà dels seus redactors. 
Moltes felicitats per aquest
número 700, molta sort i que
pugueu continuar amb la vos-
tra tasca periodística molt i
molt de temps. 

Enhorabona!

Ramon Muñoz. Alcalde de la Galera

L’Ajuntament de la Sénia felicita el Més Ebre
amb motiu del seu número 700
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El director general
d'Infraestructures de
Mobilitat Terrestre, Xavier
Flores, ha detallat que la
substitució dels 1.000
punts de llum instal·lats al
llarg dels 385 metres del
pont del Mil.lenari no només
suposarà un estalvi impor-
tant en la factura elèctrica, i
els consegüents beneficis
econòmics i ambientals,
sinó que aportarà també
una il·luminació "més unifor-
me, millor per a la segure-
tat viària i que elimina la
contaminació lumínica".
Fins fa pocs mesos, segons
ha recordat l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, les tas-
ques de revisió i manteni-
ment de la instal·lació origi-
nal del pont, posat en
marxa el 1988, no evitaven,
en molts casos, alguns

trams es quedessin sense
il·luminar per avaria.
L'actuació presentada
aquest dimarts forma part
del Pla de millora de l'efi-
ciència energètica de les
instal·lacions d'enllumenat

viari que desplega el
Departament de Territori i
Sostenibilitat durant els
últims anys en la xarxa vià-
ria de la seva titularitat.
Segons ha precisat Flores,
en aquest sentit, durant

aquest 2014 es preveu la
renovació encara pendent
dels 74 punts de llum ins-
tal·lats dels accessos del
pont, així com una nova
pavimentació superficial
dels vials per millorar-ne la

seguretat.
Bel ha celebrat aquest
anunci i ha volgut destacar,
precisament, que la inversió
durant aquest 2013 en
aquesta infraestructura
hagi estat "pràcticament
d'uns 200.000 euros" en un
moment econòmic durant el
qual "no es poden fer grans
infraestructures: s'han de
planificar i millorar les que
hi ha". 
En aquest sentit, ha subrat-
llat la intervenció del
Departament en consolidar
la mitjana del pont i peces
de formigó que s'havien
degradat precipitant alguns
fragments sobre la calçada.

L'alcalde ha anunciat també
que el conseller de Territori
i Sostenibilitat, Santi Vila,
presentarà oficialment el
projecte de desdoblament
de la carretera C-12 al seu
pas pel nucli urbà de la ciu-
tat el pròxim 31 de gener.

La Generalitat estalviarà 20.000 euros a l’any en
l’enllumenat del pont del Mil.lenari de Tortosa

Mitjancant les tecnoligies LED

ACTUALITAT

L’Ajuntament de Móra la
Nova confia que la sentència
del Tribunal Contenciós
Administratiu de Tarragona,
amb data 18 de desembre,
no retardarà la posada en
marxa del nou tanatori muni-
cipal, adjudicat a l’empresa
Funerària Mena, la qual en
aquests moments està duent
a terme les obres d’adequa-
ció de l’edifici, situat a l’antic
escorxador municipal. De
fet, el govern local remarca
que la sentència no accepta
cap de les demandes exigi-
des per l’empresa que va

presentar el contenciós
administratiu, Funerària
Priorat, Ribera d’Ebre, Terra
Alta, l’altra única empresa
que optava al concurs d’adju-
dicació del tanatori de Móra
la Nova. Així la sentència ni
ordena aturar les obres, ni
adjudica a l’empresa deman-
dant la concessió del tanato-
ri, ni obliga a reiniciar tot el
procés d’adjudicació.
En aquest sentit, la sentència
només observa un defecte
en la tramitació de l’última
fase del procés d’adjudica-
ció, la valoració final de les

ofertes. “Haurem de tornar a
convocar la mesa de con-
tractació, però en cap cas
això no representa haver de
reiniciar tot el procés de con-
tractació”, ha explicat l’alcal-
de Ferran Bladé. “Creiem que
la decisió que vam prendre
en aquell moment va ser la
correcta i per tant estem
tranquils”, ha afegit Bladé.
Les obres del tanatori estan
actualment a la seua recta
final i la posada en marxa del
servei està prevista per a
principis d’enguany.
Ahir, en un comunicat, el por-

taveu d'ERC al ple, Jesús
Álvarez, assegurava que “la
sentència diu clarament que
l'adjudicació té en compte la
valoració dels preus presen-
tats per un informe tècnic

que no és independent i que
forma part de la mesa de
contractació com a vocal, i
que, sense justificació de
cap tipus, diu que els preus
no s’ajusten als de mercat".

Resposta a la polèmica del tanatori
Des de l’Ajuntament de Móra la Nova

Les Terres de l’Ebre partici-
paran aquest cap de setma-
na en les dos jornades mas-
sives de recollida de vots
dins la campanya  “Signa un
vot per la independència”’
que durà a terme
l’Assemblea Nacional
Catalana de forma simultània
per tot el país, on hi haurà
distribuïdes 3.500 taules.
Arreu dels municipis
ebrencs, 180 apoderats, -les
persones autoritzades- con-
trolaran els punts de recolli-
da d’adhesions a la iniciativa,
adreçada a incentivar els ciu-
tadans de Catalunya que vul-
guin el dret de petició. Com
a acte previ al cap de setma-
na, l’ANC de Tortosa ha con-
vocat avui divendres a les
18.30 hores a la plaça
Barcelona de la ciutat una
encesa de 2.000 espelmes
que formen una estelada.
Durant l’acte, que a més de
lúdic serà informatiu, intervin-
dran els portaveus Marcel
Guiu i Ferran Civit i hi haurà
una connexió en directe amb
la presidenta de l’ANC
Carme Forcadell. L’actuació
del grup Xeic el  tancarà.

Signar vots per la
independència

El president del PP a
Amposta, Guillermo Martínez
Navarro, ha decidit dimitir en
no està d’acord amb les direc-
trius del partit envers l’Ebre:
"fa temps vaig comentar a
companys, que el dia que no
pugui treballar en la política
com jo crec que s'ha de fer i
no tingui els mitjans per a fer-
ho, marxaria. I aquest dia ha
arribat. He presentat la dimis-
sió com a president del Partit
Popular d'Amposta i de tots
els meus càrrecs també com
a militant".

Dimiteix el
president del PP

a Amposta
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Amb la finalitat d'assessorar i
informar a les persones de la
comarca amb problemes
hipotecaris i que estan en risc
de perdre el seu habitatge
principal, el Consell Comarcal
del Baix Ebre i l'agència de
l'habitatge de Catalunya han
signat un conveni per tal que
l'ens comarcal presti el ser-
veis d'Ofideute a la comarca. 
A l'acte de presentació del
conveni han assistit el presi-
dent del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler, el
secretari d'Habitatge i Millora
Urbana de la Generalitat,
Carles Sala, el conseller
d'Habitatge, Antoni Montagut,
i el coordinador de Territori i
Sostenibilitat del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Marc
Puigdomènech. 
La signatura d'aquest conveni
permetrà ampliar els serveis
d'Ofideute a la comarca. Un

fet que, per al president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, permetrà
que l'ens comarcal “s'apropi
a una de les grans preocupa-
cions que té la ciutadania del
Baix Ebre”. En aquest sentit,
Soler ha explicat que “aquest
és un conveni necessari ja

que, per a les famílies afecta-
des, és rellevant disposar
d'un interlocutor proper que
pugui mediar per tal de resol-
dre la seva problemàtica”.
Per la seva banda, el secreta-
ri d'Habitatge i Millora Urbana
de la Generalitat, Carles Sala,
ha detallat que “és beneficiós

per al territori que les famílies
puguin conèixer les mesures
existents en el cas que no
puguin pagar les quotes de la
seva hipoteca o lloguer”. 
I és que el secretari ha expli-
cat que aquest any 2013
s'han pogut evitar, des de la
Generalitat de Catalunya,

2840 desnonaments. 
Per tal d'accedir al servei
d'assessorament, els afec-
tats han de complir dos
requeriments. El primer, ha
de ser la hipoteca d'un primer
habitatge (malgrat que poden
haver-hi casos excepcionals
com el cas d'una hipoteca
pont) i, el segon, els afectats,
prèviament, han d'haver
intentat negociar amb l'entitat
financera la seva problemàti-
ca.  
El servei d'Ofideute funciona
des del gener de 2010 per
intercedir entre les famílies
amb deutes hipotecaris i els
bancs titulars dels préstecs,
amb l'objectiu de buscar solu-
cions i evitar la pèrdua de l'ha-
bitatge i l'exclusió social resi-
dencial. 
Des de llavors, el servei ha
atès a 24 famílies del Baix
Ebre i s'han fet 17 media-
cions. 
Els bancs han acceptat una
solució pactada en 3 casos
del Baix Ebre. 

El Consell Comarcal del Baix Ebre prestarà el
servei de mediació hipotecària

Amb la finalitat d’assessorar i informar a les persones amb dificultats

ACTUALITAT

L’Àrea de Turisme, de
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar aposta, ha estrenat la
nova web www.visitametlla-
demar.com. 
Després de crear l’APP fa
uns mesos ara s’ha renovat
la pàgina web per tal donar
més protagonisme a les
xarxes socials, i als por-
tals Tipadvisor, Booking, o
portals d’interès turístic
com Minube. 
“Després de l’APP vàrem
creure convenient continuar
fent una aposta decidida

per les noves tecnologies i
renovar la web segmentant
la informació i obrint la web
a la participació a través
de les xarxes socials i por-
tals turístics”, subratlla
Vicent Martí, Regidor de l’À-
rea Municipal de Turisme de
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar.

A més, s’ha sintetitzat la
informació a través de les
seccions El poble, Turisme,
l’Agenda, Guia Pràctica i
Contacta per tal que la
navegació sigui el més àgil

possible. Aquesta informa-
ció traduïda a sis idiomes, i
en continua actualització
està sincronitzada amb
l’APP. Per tant, els usuaris
de la web i l’APP tenen
garantida una informació
del municipi 100% actualit-
zada.
La web www.visitametllade-
mar.com neix com una web
més dinàmica i és la terce-
ra web plataforma de la
informació turística del
municipi. En aquesta nova
plataforma s’ha segmentat

els atractius turístics (turis-
me gastronòmic, turisme
familiar, turisme actiu, etc )

en diferents apartats per tal
d’arribar més específica-
ment a un públic final.

Nou web turístic
A l’Ametlla de Mar

L’Ajuntament de Sant
Jaume d’Enveja ha apro-
vat el pressupost munici-
pal per al 2014 que
ascendeix als 3,8 MEUR.
D'entre les partides més
destacades, es manté el
pressupost destinat l’any
anterior a manteniment de
vies públiques (nous pavi-
ments de carrers), es
mantenen també les dota-
cions pressupostaries en
cultura, turisme, educa-
ció, esports, igualtat i
medi ambient; s’incremen-
ten les partides de promo-
ció econòmica i d’urgèn-
cies socials, i es redueix
la partida de festes
majors. D'altra banda,
s'han habilitat partides
per posar en funciona-
ment el poliesportiu i
millorar l’equipament de la
Biblioteca Francesc
Balagué, entre d'altres.
La partida d'inversions
ascendeix als 680.000
euros, destacant com  a
més importants l’acaba-
ment de l’auditori i la pri-
mera fase de l’urbanitza-
ció del carrer
Tramuntana. 
Inversions que compten
amb la corresponent sub-
venció del PUOSC de la
Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Tarragona.
L'aplicació de la Llei
Orgànica d’Estabilitat
Pressupostaria i de
Sostenibilitat Financera i
la política de control
exhaustiu i contenció de
la despesa farà que el
ratio d’endeutament de
l’Ajuntament de Sant
Jaume d’Enveja passe del
gairebé 120% en que es
tancava l’exercici del
2010 al poc més del 70
% en que es pot tancar l’e-
xercici del 2015.

680.000 euros
d’inversió, a 
Sant Jaume 
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La consellera
d’Ensenyament, Irene
Rigau, ha visitat les pobla-
cions d’Amposta i Santa
Bàrbara a les Terres de
l’Ebre. A Amposta, Irene
Rigau va inaugurar
l’Institut de Tecnificació i
va presentar un conveni
d’FP dual signat amb el
Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre, i a
Santa Bàrbara, va inaugu-
rar l’ampliació de les
noves instal·lacions de
l’Escola Jaume Balmes.
Acompanyaren la conse-
llera el delegat del Govern
a les Terres de l’Ebre,
Francesc Xavier Pallarés,
i el director dels Serveis
T e r r i t o r i a l s
d’Ensenyament a les
Terres de l’Ebre, Antoni
Lluís Martí.

La visita començà a dos
amb la inauguració de
l’Institut de Tecnificació a
Amposta. La consellera
Rigau, acompanyada de
l’alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, i de la direc-
tora de l’institut, Lucia

Tomás, descobrí la placa
inaugural i visità les ins-
tal·lacions. Seguidament,
Irene Rigau va estar al
Museu de les Terres de
l’Ebre, on presentarà el
conveni de formació pro-
fessional dual signat

entre el Departament
d’Ensenyament i el
Consorci del Museu de
les Terres de l’Ebre, per
impartir en modalitat dual
el cicle formatiu de grau
superior de Guia, informa-
ció i assistència turísti-

ques a l’Institut Montsià.
Els parlaments els van
dur a terme la consellera
Irene Rigau, l’alcalde i pre-
sident del Consorci del
Museu de les Terres de
l’Ebre, i el director dels
Serveis Territorials a les
Terres de l’Ebre. Després
la titular d’Ensenyament
va visitar l’exposició “100
anys d’Escola Pública a
Amposta”.
Posteriorment, la conse-
llera d’Ensenyament es
desplaçà a l’Escola
Jaume Balmes de Santa
Bàrbara. Després de la
descoberta de la placa
inaugural de l’ampliació
de l’escola i de la visita a
les noves instal·lacions,
es realitzaren els parla-
ments inaugurals, a
càrrec de la consellera
d’Ensenyament, l’alcalde
de Santa Bàrbara, Jordi
Boronat, i el director de
l’escola, César Roig.

La consellera d'Ensenyament visita 
Amposta i Santa Bàrbara 

Per inaugurar l’Institut de Tecnificació i l’ampliació de l’escola Jaume Balmes

ACTUALITAT

L'empresa ebrenca
L'Onada Serveis s'ha adju-
dicat la gestió del centre
residencial de La Sènia,
titularitat de la Generalitat
de Catalunya, quedant pel
davant de 4 empreses
especialitzades en la gestió
de centres geriàtrics.
El procediment d'adjudica-
ció d'aquestes concessions
de la Generalitat funcionen
d'una manera molt objecti-
va i estandarditzada a nivell
de tot Catalunya. Així, cada

empresa presenta dues
ofertes; una econòmica, i
un altra d'un model de ges-
tió particular, on s'avalua la
qualitat del servei que es
presta als clients finals.  El
projecte de gestió basat en
un model d'atenció centra-
da a la persona, de gran
qualitat de servei, ha fet
que L'Onada hagi aconse-
guit la gestió d'aquest nou
centre. Els responsables
de L'Onada es mostràvem
molt il·lusionats amb aques-

ta plaça donat que actual-
ment ja gestionen la
residència d'Ulldecona,
Alcanar i La Ràpita, tots ells
molt propers a La Sénia.

Amb aquesta residència
L'Onada gestionarà 11 cen-
tres a les Terres de l'Ebre
amb la propera obertura de
Tortosa i L'Ametlla de Mar,
incloent les 3 llars d'in-
fants. A nivell nacional
L'Onada gestionarà més de
20 centres abans de finals

del 2.014. 
Per portar a terme la ges-
tió de tots els centres

L'Onada dóna feina a més
de 500 persones.

L'Onada guanya la gestió de la 
Residència de La Sénia

11 centres a les Terres de l’Ebre

El Ple de l'Ajuntament
ha acordat la resolució
del contracte per a la
construcció d'una pis-
cina i d'un aparcament
soterrat al barri de
Ferreries, després de
l'acord a què han arri-
bat el consistori i l'em-
presa adjudicatària. En
la mateixa sessió
plenària s'ha resolt
també el contracte,
amb la mateixa empre-
sa, per a la construc-
ció i explotació d'un
aparcament soterrat a
la plaça Mossèn Sol i
del servei públic d'a-
parcament en zona
blava. Els acords s'han
adoptat amb els vots
favorables dels 12
regidors de CiU, i els
contraris de 8 regidors
(PSC, ERC, IC-ET i PP),
que s’han mostrat en
desacord. 
El regidor de PxC s'ha
absentat abans de pro-
cedir a la votació.
L'alcalde té previst ini-
ciar converses amb els
portaveus dels dife-
rents grups municipals
per intentar consen-
suar un projecte de
nova piscina que pugui
licitar-se en breu amb
l'objectiu que pugui
estar operativa l'any
vinent.

Resolució del
contracte per a la

construcció
d’una piscina i
un aparcament

soterrat a
Ferreries 
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CRAC de la setmana: Michel Viñas, director de Més Ebre
2001-2014, LA HISTÒRIA D’UN PROJECTE

Més Ebre està avui de cele-
bració. Es el número 700.
Una fita meritòria i més
actualment, amb la conjun-
tura econòmica existent, i
considerant que la publica-
ció és des del 2006 gratuï-
ta per al lector ebrenc. 
El projecte va nèixer el
2001 i des de llavors,
Michel Viñas continua impli-
cat, des de l’inici fins als
nostres dies. Qui millor que
Michel per parlar-ne com a
crac de la setmana un dia
com avui.  Especial per a
Més Ebre. 
Més Ebre: Satisfet?.
Michel Viñas: Si. Per molts
motius.  
ME: Quins?.
MV: Entre altres, principal-
ment, per la consolidació
d’un projecte que ha tingut
èpoques molt complicades i
que, actualment, tot i les
dificultats que en general
s’estan vivint i, en concret
els mitjans de comunicació,
s’està fent gran. I que, amb
els companys com Jesús
Ruiz, el tirem avant.    
ME: Moltes dificultats?.
MV: Si. En èpoques de bom-
bolla econòmica i que la
situació era d’esplendor, ja
vam passar per moments
dificils en els que el projecte
s’ensorrava i en els que hi
havien dubtes. Molts. Van
haver-hi estats que van com-
portar molt de sofriment.
Problemes greus que afec-
taven i no poc a la redacció
del setmanari però que es
van anar superant. Canvis i
més canvis que, no obstant,
han acabat sent positius. El
darrer, a nivell empresarial,
amb l’impuls de Joan Antó,
he de dir que ha estat deter-
minant perquè l’aposta es

mantingui i s’ampliï com
s’està fent amb 10.000
exemplars al carrer i totes
les noves tecnologies apli-
cades perquè el Més Ebre
sigui més llegit i més cone-
gut des dels mòbils o des
d’un ordinador. Ha valgut la
pena.
ME: Què recorda del primer
dia?.
MV: Va existir una transició
després d’haver fundat el
Minut 91 i amb la unió amb
els germans Guinart que en
aquell moment van ser els
qui van apostar per tot ple-
gat. I als que sempre recor-
daré perquè a finals dels 90
van crear l’Occidental i
també van apostar per
Minut 91. Amb un primer
traspàs de direcció, va aca-
bar arribant l’aposta de Més
Ebre (L’Occidental) i, poste-
riorment, de Més Esport
(Minut 91). Va ser un prime-
ra etapa. Molt dura.
Recordo moltes hores de
redacció per fer el Minut 91,
acabar i ajudar a muntar a
l’imprenta que disposaven
els germans Guinart i des-
prés anar a portar les revis-
tes als quioscos i llibreries.
Amb la segona etapa, ja
quan vam passar al Grup
100, es va fer l’aposta
esmentada de Més Ebre i
de Més Esport. S’imprimien
en una rotativa de Riudoms i
en paper de diari, deixant
enrera la revista que es feia
molt costosa. Vam anar
avançant, sempre, tot i les
dificultats, amb bon ambient
a la redacció, amb el Jordi
Trilla, Teresa Faneca, Sònia
Castelló i Tere Gilabert que
es va incorporar uns anys
més tard. I el Joan Biosca,
el meu company de batalla

durant gairebé una década.
Ens ho passàvem bé, a la
redacció que estava situada
al carrer Escorial de
Roquetes. Hi haurien moltes
anècdotes per comentar
des de l’inici. Un moment
important fou el pas al gra-
tuït. Era una incògnita lla-
vors. Jo, en aquell moment,
vaig respondre que ho haví-
em de fer, que era el futur.
Amb els anys, es pot dir que
fou un encert. 
ME: Què significa per vosté
el Més Ebre?.
MV: La meua vida. Ho he dit
en altres ocasions. Es com
un fill per mi. M’ha donat
moltes satisfaccions però
també m’ha ocasionat molts
problemes. Però sempre he
estat lliurat i sense regatejar

esforços, mantenint una
línia a nivell professional
que, tot i els meus defec-

tes, passats els anys, no ha
estat desencertada perquè
encara estic aquí. I, tot i els
canvis que han anat suc-
ceint-se, sempre m’he man-
tingut vinculat a Més Ebre.
Un orgull. En aquest sentit,
la confiança que se m’ha
donat en la darrera etapa ha
estat molt important.
L’entrenador ha de saber
donar confiança al jugador,
coneixe’l i valorar per on pot
traure-li més rendiment. I en
aquest sentit, per a mi, Joan
Antó ha estat un bon entre-

nador. Hem crescut i ho
seguim fent. I des de la
modestia continuarem tre-

ballant per estar prop de la
ciutadania. Crec que és la
clau. I és el que rebo els
divendres quan vaig a repar-
tir el Més Ebre. Carinyo i
proximitat de la gent ebren-
ca. Es la millor recompensa
a la feina feta. I el que et
dona força per seguir. 
ME: Ara serà el director?.
MV: Si. Ha d’haver algú que
faci aquesta funció i possi-
blement pels anys que fa
que hi estic a Més Ebre,
sigui la persona adequada.
Però res canvia. Demà (avui

divendres per al lector) a
repartir des de les 5 del
matí. Posant el granet de
sorra per poder progressar
i ja arribar als 800. I em
faria il.lusió poder arribar als
1.000. Ja des d’avui mateix
serà l’objectiu. No serà fàcil
però tampoc va ser-ho quan
tenia 25 anys (ja ha plogut) i
vaig decidir deixar de jugar
a futbol que era el que més
m’apassionava per dedicar-
me professionalment a un
projecte periodistic esportiu
que va ser l’inici de tot
aquest recorregut. Llavors,
els missatges eren de que
estava boig, que no arriba-
ria a Nadal, que duraria tres
telediaris...i... ja fa 16 anys.
Ara ja amb canes, encara
aguanto. Es just recordar,
en un dia així, com avui, al
meu pare. Ell em va ajudar i
sé que estava orgullós de
l’implicat que jo estava amb
la meua feina. Des d’on esti-
gui, dic emocionat que qual-
sevol celebració i pas enda-
vant li dec a ell. També és
dia de destacar a tota la
gent que fins ara ha format
part d’alguna manera d’a-
quest projecte. Es un aniver-
sari per tots. I la gent que
ens segueix cada diven-
dres, que espera el Més
Ebre. I que col.labora, espe-
cialment a l’amic Joaquin
Celma de Madrid que, d’a-
cord o no amb el que plan-
teja o diu, fa una gran labor.
I mai li podré agrair la seua
col.laboració.     
ME: Enhorabona. 
MV: Gràcies a tots. I a
seguir fins el proper aniver-
sari. I que en siguen molts
més. Lluitaré com fins ara
perquè així sigui. 

“Ja des d’avui, hem de lluitar per 
arribar al número 800”
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Sant Jaume podia estar divi-
dit el diumenge. La preferèn-
cia pel Barça quedava eclip-
sada pel fet que el crac de la
població, Edu Albacar, visita-
va el Camp Nou amb l’Elx. La
diferència entre els dos
equips es va plasmar al
terreny de joc i un Barça que
viu un moment dolç va passar
per sobre el conjunt alacantí.
El 4-0 parla per sí sol. No obs-
tant, els gols del Barça van
ser menys celebrats que en
altres ocasions.
Edu Albacar va viure la seua
particular tarda de Reis. I el
regal ja estava fet. Poder
jugar oficialment a la gespa
del Camp Nou i sent capità de
l’Elx. Edu entra a la història
dels ebrencs que ho han

pogut fer. 
Albacar recordava que “l’ex-
periència va ser gratificant.
Tota la meua vida he volgut
jugar al Camp Nou i, encara
que vam perdre 4-0, mai ho
oblidaré”. A més, afegia Edu
“tots els amics que m’han
seguit des que jugava a la
Segona B van assistir.
Sempre m’han donat suport  i
vaig compartir amb ells el
somni de jugar al Camp Nou.

Angels i Juan José, Josep i
Salomé, Eva i Oscar, Javi,
Paco, Torta i Anton sempre
han estat al meu costat i em
venen a veure sovint. Va ser
una satisfacció que pugues-
sin estar, a més de tota la
gent de Sant Jaume que ho
va seguir per la televisió
il.lusionada pel fet que debu-
tava al Camp Nou. Així
mateix, els meus pares i ger-
mans, Carlos, Dolors i Eva, la

meua dona, el meu fill Edu, la
meua sogra, el meu cunyat i
com no, els dos grans amics
del futbol, Pier i David Macià,
també van venir i vam poder
gaudir-ne tots plegats. Era
una tarda de Reis en la que
vaig complir un altre somni.
L’únic que vaig guanyar va
ser el sorteig de camp, a
Xavi, amb qui vaig canviar la
samarreta. La guardaré sem-
pre. No oblidaré res del que
va passar, malgrat el resul-
tat”. Edu Albacar ens demos-
tra novament que és un crac
com a jugador i com a perso-
na. Un orgull per a Sant
Jaume  i per als ebrencs. 

Tarda de Reis

Edu Albacar ja va infor-
mar a Més Ebre l’estiu
passat que pujar a
Primera era un somni
complert. Però en queda-
ven més: jugar al Camp
Nou i al Bernabeu.
Diumenge, va poder com-
plir-ne un altre.  

TOT I LA GOLEJADA

Edu Albacar, de Sant Jaume, sent capità de l’Elx, va debutar al Camp Nou, diumenge passat

M.V.

Edu Albacar, amb Xavi i els àrbitres del partit.

“Tot i el resultat, no
oblidaré res del que va

passar”

Un somni

La Rapitenca no pot fallar

L’Ascó, a seguir disparat
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar diumenge
al camp de la Gramanet (0-2) i es
torna a recuperar després de
l’ensopegada a casa del darrer
partit de l’any passat. L’equip de
Rubio es manté segon, i es mos-
tra com a un conjunt sòlid defen-
sivament i que està refermant,
quan ja s’acaba la primera volta,
que té opcions de tot, de lluitar
per ser fins i tot campió. D’altra
banda, la Rapitenca va rebre un
correctiu contundent contra el
Manlleu (1-4), amb un arbitratge

per oblidar i una desfeta que arri-
ba en un moment en què, des-
prés del triomf a Cerdanyola, es
podien marcar distàncies. Diu-
mege amb la Pobla, no val a ba-
dar.  

Avui, més que donar la meua
opinió, he de transmetre la satis-
facció pel número 700 de Més
Ebre, un setmanari que vaig veu-
re nèixer i que he vist crèixer fins
ara. Més de 12 anys que s’afe-
geixen als que ja portava ante-
riorment amb el Minut 91. Un
llarg camí, complicat d’explicar
en una columna. Molts entre-
bancs. Ara l’època és molt dura,
però per mi ja fa anys que ho ha
estat. 

Avui explicaré una anècdota
que té a veure amb el número
700. El darrer any que jo jugava
a futbol fou amb el Roquetenc.
Un gran equip que iniciava una
etapa daurada amb Gilabert,
Lluís, Adell, Moisés...En el darrer
partit de la lliga a Santa Bàrbara,
si guanyàvem jugàvem la promo-

ció d’as-
cens a Pre-
ferent. En
aquell mo-
ment, ja
existia el
projecte Minut 91. Però jo vaig
manifestar, als companys del
projecte, que si el Roquetenc pu-
java a Preferent jo no em deixa-
va el futbol i no m’implicava amb
el Minut 91. Fer-ho era deixar-me
de jugar per no estar vinculat a
cap equip. Ho he explicat altres
vegades.

Aquell partit vam empatar.  I
vaig penjar les botes per iniciar
un projecte professional arriscat
que fou el punt de partida per
arribar fins aquí, fins avui al nú-
mero 700. 
Coses del futbol i de la vida. 

Del camp del Santa Bàrbara al
número 700

El derbi entre el Gandesa i el
catalònia serà el partit de la jor-
nada del diumege vinent. 

D’altra banda, informar que
MINUT 91, a Canal Terres de
l’Ebre, dilluns a les 18.30 i a les
20.30 h. També a:
canalte.xiptv.cat/minut91.

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

L’opinió de Michel

Francisco Macià

Manquen dues jornades de la primera volta

Torna la competició
FUTBOL TERRITORIAL

Aquest cap de setmana, des-
prés del descans, torna la com-
petició. Falten, en el futbol regio-
nal, dues jornades per acabar la
primera volta. A la Primera cata-
lana, l’Amposta i el Jesús i Maria
han de lluitar per sortir de la zo-
na compromesa de la taula. Els
propers tres partits són claus,
abans del derbi a l’Aube. 

A la Segona i a la Tercera, la
igualtat és impressionant, ex-
cepte el Reddis que juga una lli-

ga a banda. No hi ha distàncies
i es presenta un any carregat de
passió i emoció i més conside-
rant que poden haver-hi com-
pensacions i que, per aquest
motiu, tothom s’hi jugarà molt a
partir d’ara, en una segona vol-
ta interessant.

A la plana 18 els oferim l’a-
genda del cap de setmana amb
els partits i els horaris a més de
les classificacions actualitza-
des. (foto: PF/D. Com. JE Flix)

Minut 91, de les 22 h s’avança a les 20.30 h

Nou horari, a Canal Terres de l’Ebre
A PARTIR DE DILLUNS

Minut 91, el programa es-
portiu de Canal Terres de l’E-
bre, dels dilluns, en els que s’a-
nalitza la jornada, tindrà canvi
d’horari amb el nou any. O si-
gui, dilluns vinent. Es manté
per la tarde a les 18.30 hores
però la segona edició s’avança
de les 22 h a les 20.30 h. I
aquí s’inclourà l’anàlisi de la jor-
nada de Tercera i de Quarta ca-

talana que feiem fins ara en di-
marts. 

El canvi entra dins d’una se-
rie de modificacions en la pro-
gramació que ha sofert la tele-
visió ebrenca per al 2.104.

Minut 91 seguirà oferint re-
portatges dels nostres equips i
entrevistes a convidats que
han estat protagonistes de la
jornada del cap de setmana. 

La Rapitenca rebrà la
Pobla de Mafumet

diumenge a la Devesa
(12 h)

Segona volta

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Cal ser realistes i tocar amb els peus a terra. La Rapitenca té més prop el descens
que la zona de promoció d’ascens. A més, en aquesta temporada poden baixar
dos o tres equips catalans de la Segona B. Serà una segona volta de sofrir i sofrir.
La Rapitenca, fins ara, ha perdut quatre partits a casa, amb tres marcadors
d’escàndol 0-3 amb el Rubí, 0-4 amb el Santfeliuenc i dissabte 1-4 amb el Manlleu.
No s’estranyin que s’hi jugui la permanència en la darrera jornada. Aquesta atura-
da nadalenca no ha anat bé. Massa llagostins van menjar els jugadors i potser
també l’àrbitre... 
A la 1a catalana, Torredembarra, Torreforta o el Catllar de moment estan fora de
perill, però la temporada passada van baixar tres equips de Tarragona. El Reddis
(en la jornada 17 era sisè), Morell i Valls. Que en aquesta campanya no baixe cap de Tarragona seria
gairebé un miracle. 
Suposem que la Rapitenca baixa a la Primera catalana. Greuge per al futbol ebrenc. Potser a la direc-
tiva li podria anar bé per a quadrar els números i poder fer un equip amb més gent de les Terres de
l’Ebre i aprofitant la magnífica cantera que disposa. 
Suposem també que l’Amposta i el Jesús i Maria baixen. Sé que és la versió més pessimista però l’hem
de considerar. Si això passa, un greuge més gran. Ens podriem quedar sense equips ebrencs a la
Primera catalana però veuriem una Segona catalana com mai: la Cava, Jesús i Maria, Tortosa, Amposta
i fins i tot potser un Deltebre per comportaria un fet inèdit com seria tres equips d’una localitat a la
mateixa categoria. Per al Tortosa és bona la Segona. Més espectadors, més lideratge a la classifica-
ció. Les darreres set temporades a la Primera catalana han estat un malson. En aquesta Segona cata-
lana, la cantera té més oportunitats. El mateix li podria succeir a l’Amposta. Tornar als seus origens.
Per afició no ho mereix perquè va més gent que a molts camps de Tercera divisió. Però la realitat del
futbol és una altra. Es millor possiblement és veure derbis cada cap de setmana, donar oportunitat  als
joves de la casa i no sofrir en categories com la Tercera divisió o Primera catalana on es necessita
més money. Aquí a la Segona catalana es pot fer un bon equip amb quatre euros. 
A mi no m’agradaria veure descendir a la Rapitenca, Amposta o Jesús i Maria. Ni a mi ni a ningú que
estimi el futbol ebrenc. Però crec que seria bo a llarg termini per a forjar projectes més realistes. Miren
el Tortosa, equip clàssic de Tercera i que ara està a la Segona catalana. Tindria més espectadors a
Tercera? Pocs més. I el pressupost seria el doble. Per tant, no val la pena. Estaria molt bé que Amposta,
Rapitenca, Tortosa, Jesús i Maria, la Cava i uns quants equips més militin tots en la mateixa categoria
i crear, d’aquesta forma, una lliga ebrenca. Els asseguro que els espectadors es duplicarien. Que és
això d’una lliga ebrenca? Ho deixo per un altre capitol. El meu desig d’aquesta temporada és que no
baixi la Rapitenca, l’Amposta, ni el Jesús i Maria. Aquests tres equips tenen tres bons entrenadors.
Teixidó, el filosof, Nacho l’estratega i José Mari que no descansa ni per a dormir pensant en els par-
tits. Si el Jesús i Maria encadena dues victòries seguides al seu camp contra l’Igualada i l’Amposta se
salvarà. I si falten sis jornades i ha de fitxar dos jugadors estelars per buscar la permanència, ho farà.
A Amposta penso que la segona volta potser espectacular, tot dependrà de l’actitud dels seus juga-
dors. De totes formes, jo sempre em banyo. Dels tres, un d’ells baixarà.
BON 2014. Per cinquè any estic amb vostés. Sense faltar ni una setmana. La veritat és que fa pocs
dies em vaig despertar pensant en deixar d’escriure en aquesta columna. A vostès no se’ls ha passat
mai pel cap deixar-ho tot i enviar-ho a passejar? Agafar la motxila i començar de zero en un altre pais
amb altra gent? Jo per fer aquesta columna  no cobro. Treballo gratuitament. I ho faig agust. Segueixo.
Perquè no vull qu hi hagin lectors que es quedin orfes. Avui torno a la càrrega. Això si, escrivint només
amb un dit. No sé fer-ho amb dos. Però si veiessin la velocitat amb la que ho faig, al.lucinarien. Espero
que hagin tingut un Bon Nadal, una bona entrada d’any i que els Reis s’hagin portat molt bé. A mi tots
els anys em toca la loteria. En aquestes dades mai falla: la salut!.
SEGONA CATALANA. QUI PROMOCIONARÀ? QUI BAIXARÀ? Els millors equips de les últimes sis jornades
van ser el Reddis, amb 15 punts, la Cava, 13, Alcanar i Vilaseca amb 12, Valls amb 11, l’Ampolla i
Canonja amb 10. Cuers, la Selva del Camp, Gandesa i Perelló amb 4 i Calafell amb 3. Està clar que el
Reddis serà campió gairebé quan vulgui. Gran defensa i porter, només set gols encaixats. 14 dels seus
jugadors han marcat. Dels seus centrecampistes i davanters, només tres jugadors no han marcat.
Bestial. La segona plaça de ben segur que aquest any serà més emocionant que mai.  Els meus favo-
rits són la Cava, Morell i potser Tortosa. Que no s’enfaden els del R. Bítem, però penso que aquest
equip ja ha fet el més important que és gairebé assegurar la permanència, o tenir-la prop. El que es
pugui trobar posteriorment, ja és un regal. El Gandesa va començar com un bolcà però es va desun-
flar un poc. No ha acompanyat el fitxatge d’Aleix Martí del que s’esperava més gol. L’Ampolla en guan-
yar dos partits en aquest més de gener té molt coll avall la permanència. Una permanència que, no
obstant, serà cara. S’esperava que amb els enfrontaments contra Morell, Tortosa o Gandesa perdés
un partit i dels tres no va perdre’n cap. Per això vaig dir al principi de la temporada que era un bon
equip perquè va fitxar gent jove. Alcanar ja no és aquell equip matador però queda la segona volta per
a demostrar que els toreros poden acabar bé la feina. Alfons té molt a fer. 
Fem un altre cop números. Pugen cinc equips de Tercera catalana (dels tres grups de la provincia), i
puja el campió de Segona a Primera. I hi ha quatre descensos directes de Segona a Tercera. El que
promociona a Primera catalana pot pujar o no però també cal considerar que l’Amposta o Jesús i Maria
poden baixar amb la qual cosa poden haver-hi cinc descensos (4 més una compensació). Podrien ser
Roquetenc, Calafell, Selva i dues places més. Penso que el Cambrils no baixarà, té un bon mister i el
seu joc ha millorat. En els últims vuit partits, només una derrota i fou contra el Reddis. Amb tot això,
les altres dues places estaran molt disputades i seran complicades amb Catalònia i Perelló implicats
en aquesta lluita per evitar el descens.  
TERCERA CATALANA. PEGATS AMB PEGAMENT. Perquè un equip sigui campió aquesta temporada
haurà de comptar amb aquests tres factors: tenir sort, que els àrbitres siguin sants i ser el més regu-
lar en les darreres set jornades. Com vaig dir al principi de temporada, Camarles, Ulldecona, Deltebre
i Flix serien els candidats i aquests quatre conjunts ja estan situats entre els cinc primers. Encert al
100 %. Sóc un mag? Ni jo mateix ho sé, però és així. En les últimes set jornades, els set millors equips
són Flix, Deltebre amb 14 punts, Batea i Ulldecona 13, la Sénia 12, Camarles 11, Alcanar B, 10. Es
va jugar el partit endarrerit entre el Camarles i el Flix. Li vaig dir setmanes abans a Bertomeu, director
esportiu del Camarles, que com se li ocorria jugar el dia dels innocents... I els dos gols del Flix se’ls va
fer el Camarles. Vaja, com una innocentada!. L’equip del meu poble, la Sénia, està desconegut a casa
amb quatre golejades, Vilalba (7-0), Pinell i l’Ametlla (4-0) i Olimpic (4-1). Ja és el quart golejador empa-
tat amb l’Ulldecona. Flix desperta, porta vuit jornades sense perdre. Aquest any de moment no desti-
tueixen a Lizaso. Com l’han de cessar si és el tècnic ideal per al Flix!.  
L’AMPOLLA FOU EL TERCER MILLOR EQUIP DE LA PROVINCIA. Si i si. Hi ha diversos personatges
ebrencs que admiro. Joaquin Roda, a Bítem, Bertomeu, a Camarles, Miquel Pérez, a Ascó i Paco
Gilabert que porta vuit anys vinculat a l’Ampolla, sis com a president i dos com a entrenador. I recor-
dem que fou el mister quan l’Ampolla va estar a la Preferent (no hi havia Primera catalana), la tempora-
da 85/86, solament superat pel Nàstic que estava a la Segona B i el Reus que fou el campió de
Preferent. L’Ampolla va acabar novè i el Tortosa, desè. La Rapitenca estava a la Segona regional.
L’Ampolla és un club particular. Paga cada quinze dies als seus jugadors i és complidor. Què li facin
una estatua a Paco Gilabert que és una gran persona, que estima el seu poble i el futbol. 
SELU, QUE FAS DE SUPLENT? Per què aquest gran porter va rebutjar l’oferta de la Rapitenca abans
d’acanar la temporada passada?. Per què no juga en les darreres set jornades?. Naturalment que el

Poden descendir la Rapitenca, l’Amposta i el J. i Maria?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

porter Albert té experiència i pot jugar. A més, mana el tècnic Nando. Selu em diu que “a tots els futbolistes
ens agrada jugar si no, no estariem competint. Es dur estar jornades a la banqueta però s’ha d’acceptar per-
què hi ha companys que mereixen tenir oportunitats i també poder jugar. Només queda seguir treballant”. Els
hi donaré la meua opinió. Crec que és un porter per estar en categories superiors que la Segona catalana. 
UNA HISTÒRIA INSÒLITA. Fa pocs dies vaig conèixer un matrimoni exemplar. Porten 30 anys enamorats.
Sempre els veig agafats de la mà. Solament tenen problemes quan arriben al llit... Cadascun dorm amb els
seus colors. No es creguin que dormen en llits separats per això...que va! estan molt units! El que passa és
que un és del Barça i l’altre de l’Atlètic i els llançols són bordats la meitat dels colors de l’Atlètic i l’altra del
Barça.  
CAPERA TORNA A ENTRENAR. I jo sóc el primer en alegrar-me. Després de la seua etapa al Camarles, Perelló
i Deltebre, torna a entrenar. Ho fa al Jesús i Maria com a responsable dels porters i per la propera tempora-
da ja té diverses ofertes de diferents equips de Tercera Catalana o potser segui en una banqueta d’un de
Segona i potser siguin ofertes sense anar molt llunt de casa seua. 
IGUALTAT TOTAL AL FUTBOL EBRENC. A la Segona catalana, hi ha set equips separats per 4 punts (Tortosa,
Remolins-Bítem, la Cava, Morell, Valls, l’Ampolla i Gandesa). A la Tercera catalana, feia anys que no es veia una
cosa igual. A la Primera divisió més del mateix, Barça, Atlètic i Madrid estan separats de cinc punts. A la
Segona, del llóc 19è de descens fins al sisè de promoció d’ascens solament hi ha sis punts. Es presenta no
solament emocionant el darrer tram de la lliga. Serà apassionant, frenètic o diguin vostès el que vulguin.
ATURADA NADALENCA. FI D’ANY, REIS I ALTRES FESTES DE GUARDAR. No estic d’acord amb una aturada de
tres setmanes. Màxim en faria una. Quins temps aquells fa diverses décades quan els campionats eren de 20
equips. Mai es descansava. Ara gairebé els entrenadors hauran de fer una minipretemporada. Els jugadors
que no s’han cuidat poden tenir lesions per recuperar el ritme de competició. Massa descans. A l’inici de
desembre ja va haver-hi una setmana. Ara tres i una altra a Setmana Santa. Si juguessin més els suplents n’hi
hauria per a tots.
UN GOL CADA 4 MINUTS. En el campionat en el que militen la Cava i Ulldecona de fèmines de Segona divisió
de futbol onze, en la última jornada de l’any va haver-hi un resultat peculiar. Borges Blanques-Sector
Montserratina 0-26. L’equip local no era dels últims. Estava a meitat de la taula. Un gol cada quatre minuts.
Bestial. 
EXPORTEM O IMPORTEM. Jo de futbol cada cop n’entenc menys. El Barça fitxa al Tata, un mister argentí. El
València ara ha portat a Pizzi. És que aquí a Espanya no hi ha entrenadors tan bons com aquests!
QUIN GRAN REGAL DE REIS. Per a les persones que els agraden les tertúlies futbolistiques, el dia de Reis
Josep Pedrerol va tornar a la televisió amb el Chiringuito de Jugones, a Nitro. Sempre serà Punto Pelota.
Moltes nits, aquestes tertúlies serveixen per a oblidar d’un dia dificil. 
SE’N VA ANAR UN GRAN JUGADOR. Solament queda un supervivent del mitic equip del Barça de les cinc
copes: Biosca. En aquest cojunt va militar Josep Seguer que va jugar 14 temporades amb el Barça (1943/57)
i a més va entrenar a 13 equips entre ells la Cava i el Tortosa. Es seu nét és Isma Rojas (Tortosa, Amposta,
Ascó, Reus, Torredembarra...). Cada any veiem que se’n va gent important del futbol i és que els anys pas-
sen.
EDU ALBACAR, SOMNI COMPLERT. Un dels somnis del jugador de Sant Jaume Edu Albacar era jugar al camp
del Barça en partit oficial i va fer-ho en diumenge passat. Albacar, sent defensa la temporada passada va fer
8 gols amb l’Elx. A la Sénia, sense ser davanter, fou el màxim golejador amb 13 gols (99/2000). Aquella tem-
porada, a la Sénia, va jugar amb Chimeno, màxim golejador actual de Segona, juntament amb Javier Asin. 
AVE CESAR, EL ROMÀ DE SANTA BÀRBARA. Qui no coneix a César Roig, exvicepresident del S. Bàrbara. L’any
proper es jubila. No descarta tornar a la directiva per ajudar. O qui sap si es pot presentar com a president...és
només una opinió meva. Però té una tasca més important. Fer el segon llibre. El primer fou de la història del
CF S. Bàrbara en el seu 75è aniversari. Per al centenari solament falten cinc anys, serà el 2019.  

Si fa 30 anys, algú hagués dit que cada divendres
et regalen un periòdic, ningú ho hagués cregut.
Avui és una realitat. El Més Ebre ho ha aconseguit.
Avui compleix 700 números. Fer un periòdic cada
setmana és un èxit. Fer-lo 700 setmanes, ho és
molt més. I a sobre que per al lector sigui gratuït
és com un món gairebé perfecte. 
A Madrid van haver-hi fins a quatre periòdics gra-
tuïts. Avui només en queda un. Es la crisi de la
premsa amb un goteig de desaparicions de mit-
jans. Fa anys un editor em deia: “que difícil és
veure una plana en blanc i haver d’omplir-la amb
paraules de qualitat, amb imaginació i no decebre
al lector”. Fa 400 anys que existeix el paper
imprès. Amb les meues mans he tocat a la
Biblioteca Nacional premsa com un Diari de
Barcelona fundat el 1972 o veure el Mundo
Deportivo quan sortia tres cops per setmana als
anys 20 (fins el 29 no es va fer diari). Als anys 60,
els dilluns no hi havia premsa esportiva. Solament
sortia ‘Las Hojas de los Lunes’ i el periòdic setma-
nal Barcelona Deportiva on venien totes les cròni-
ques del futbol regional. Als anys 70 es van arribar
a editar tres periòdics a Catalunya: Dicen, 4-24 i el
Mundo Deportivo. L’any 79 va nèixer Sport. Jo sóc
dels antics, del paper. I tota la vida ho seré. Un
periòdic el pots llegir a casa, al sofà, al llit, al bany,
al parc, al tren... el pots arxivar, llegir quan vul-
gues. El pots tocar, palpar, retallar els articles més
interessants, pots reciclar el paper, pot servir per
fins i tot embolicar, regalar-lo en una parada d’au-
tobús a un altre lector...és un record permanent
que molta gent el guarda a la seua pròpia hemero-
teca.  A internet et pots arribar a perdre, en canvi
a casa pots assaborir el periòdic en silenci mentre
beus una cervesa o també en una terrassa, és un
plaer que mai pot substituir la nova tecnologia
que, a la vegada, cal dir que és el gran invent dels
darrers anys, tot i que també ens pot fer més inú-
tils. I, a més, és un autèntica destructora. Cada dia
fa perdre més llocs de treball (premsa, agències
de viatge, consum...). Un món tecnològic que ha

substituït a la indústria en detriment de l’ocupació. 
Jo sóc dels que guardo periòdics, els extra, espe-
cials o d’aniversari. Tinc una mini col.lecció de tots
aquests que he pogut trobar; tota la col.lecció del
Dinamico anual des dels seixanta. Els darrers 20
anys del desaparegut Don Balon. Els tinc guardats
com a reliquies així com el Minut 91 que va crear
l’any 98 Michel Viñas o un periòdic setmanal
“Goles en la Comarca” editat a Vinaròs, però que
recollia informació d’equips d’aquesta zona ebren-
ca. 
Avui en dia fer un periòdic ja és una miracle. Penso
que per molta tecnologia que hi hagi, mai desa-
preixerà el paper escrit i encara que la premsa per
als joves que la segueixen sigui a través d’internet,
jo penso que és impagable anar a comprar el diari,
l’essència de llegir el paper, és un autèntic plaer.
Davant de la pantalla de l’ordinador et pots tornar
més tonto i un adicte, com ja fa anys que ho ha
demostrat la televisió.  Llegir un diari o un llibre en
solitari, escoltant els muixonets és un gran plaer.
Produeix gran benestar. 
Tornant al Més Ebre. Molta gent d’aquestes terres
no havia tingut el costum de llegir un periòdic però
com és gratuït, ara la té. I per això busquen Més
Ebre cada divendres i s’han fet lectors. Aquests és
una de les virtuts i bondats de Més Ebre i els seus
700 números de recorregut. Dins d’ell, com si per
ell fos un pare o un fill a la vegada, Michel Viñas,
cada setmana no només redactant-lo si no repar-
tint-lo els divendres des de les cinc de la matinada,
amb pluja, vent, neu i fred o amb guix al peu com
li va succeir l’any passat. A més, de 6.000 exem-
plars ara passarà a 10.000, arribant a més llocs.
Enhorabona. El meu desig que Més Ebre duri 700
més, com a mínim. Jo des de la meua modestia
escric cada setmana al Més Ebre i intento aportar
una mica de llum al futbol ebrenc.

Joaquin Celma i Querol

700 desitjos
UN SENIENC DES DE MADRID
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

R. Bítem-Camarles (17.30 h).
diumenge

Pinell-Vilalba (15 h)
Aldeana-la Sénia (16.30 h)

Flix-Batea (16 h)
S. Bàrbara-Olimpic (16 h)
Alcanar-M. Nova (16 h)

Corbera-l’Ametlla 816 h)
Deltebre-Ulldecona (16 h)

S. Jaume-Horta (15 h)

RESULTATS
15 jornada, Tercera catalana  
la Sénia-Vilalba 7-0

Batea-Aldeana 5-1

Olimpic-Flix 1-4

M. Nova-S. Bàrbara 1-3

l’Ametlla-Alcanar 2-1

Ulldecona-Corbera 3-2

Camarles-Deltebre 0-0

Horta-R. Bítem 2-0

Pinell-S. Jaume 1-0

recu. Camarles-Flix 1-2

Horta-S. Bàrbara 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 15 32 16 33

2. Deltebre 15 30 11 31

3.  Batea 15 41 29 31

4. Flix 15 34 18 30

5. Ulldecona 15 33 21 29

6. Corbera 15 32 25 26

7. Aldeana 15 28 28 23

8. Horta 15 22 28 21

9. Pinell 15 32 28 29

10. S. Bàrbara 15 25 25 20

11. Olimpic 15 32 34 20

12. la Sénia 15 33 25 19

13. Móra Nova 15 30 29 18

14. S. Jaume 15 24 35 18

15. l’Ametlla 15 20 27 16

16. Alcanar 15 21 33 14

17. Vilalba 15 18 48 11

18. R. Bítem 15 16 43 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 14

la Selva-la Cava (16.30 h)
Roquetenc-Cambrils (16.30 h)

Morell-Catalònia (16 h)
diumenge

Gandesa-Perelló (16 h)
Valls-Reddis (16.30 h)

R. Berà-R. Bítem (16.30 h)
Canonja-Alcanar (11.45 h)

Tortosa-Calafell (17 h)
l’Ampolla-Vilaseca (12 h) (Aldea)

RESULTATS

15 jornada, Segona catalana

Reddis-Perelló 3-0

R. Bítem-Valls 1-2

la Cava-Roda Berà 2-1

Cambrils-la Selva 3-1

Alcanar-Roquetenc 4-0

Catalònia-Canonja 1-2

Calafell-Morell 1-2

Vilaseca-Tortosa 1-1

Gandesa-l’Ampolla 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 15 38 7 40

2. Tortosa 15 29 18 27

3. R. Bítem 15 30 20 26

4. la Cava 15 20 16 26

5. Morell 15 28 16 25

6. Valls 15 26 18 25

7. L’Ampolla 15 27 20 25

8. Gandesa 15 18 18 23

9. Alcanar 15 40 30 21

10. Canonja 15 24 26 19

11. Vilaseca 15 20 20 18

12. Catalònia 15 18 18 18

13. Roda Berà 15 15 16 18

14. Perelló 15 21 32 17

15. Cambrils 15 16 26 12

16. Roquetenc 15 14 36 10

17. Calafell 15 12 38 10

18. la Selva 15 21 42 9

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

Les categories territorials
tornen a la competició el

cap de setmana vinent. La
Tercera divisió va fer-ho el

passat.

Torna el futbol
PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-Vilassar

Gramanet-Rubí
Vilafranca-Ascó (diu 12.30 h)

Palamós-Figueres
Rapitenca-P. Mafumet (diu 12 h)

Terrassa-Manlleu
Masnou-Cerdanyola

Cornellà-Europa
Santboià-Castelldefels

Gavà-Muntanyesa 

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 19 13 2 4 31 13 41
2. Ascó 19 11 5 3 26 14 38
3. Muntanyesa 19 10 6 3 30 16 36
4. Rubí 19 10 4 5 29 21 34
5. Cornellà 19 11 1 7 31 25 34
6. Terrassa 19 9 5 5 27 19 32
7. Palamós 19 9 5 5 33 29 32
8. Manlleu 19 8 5 6 24 18 29
9. Santfeliuenc 19 7 6 6 21 18 27
10. P. Mafumet 19 7 5 7 17 18 26
11. Cerdanyola 19 5 8 6 27 29 23
12. Figueres 19 5 8 6 25 27 23
13. Rapitenca 19 5 8 6 20 27 23
14. Vilafranca 19 6 4 9 21 23 22
15. Santboià 19 6 3 10 29 31 21
16. Masnou 19 5 6 8 18 28 21
17. Castelldefels 19 4 7 8 18 23 19
18. Gavà 19 5 2 12 22 28 17
19. Vilassar 19 3 4 12 18 34 13
20. Gramanet 19 2 4 13 11 37 10  

Tercera divisió RESULTATS
19a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Balaguer

Andorra-Tàrrega

V. Alegre-Torreforta

Vilanova-Amposta (diu 17 h)

Marianao-Torredembarra

Viladecans-Martinenc

Jesús i M-Igualada (diss 16 h)

Horta-Tecnofutbol

Alpicat-Catllar

RESULTATS

15 jornada, Primera catalana

Tàrrega-Balaguer 1-0

Torreforta-Andorra 3-3

Amposta-V. Alegre 1-1

Torredem.-Vilanova 1-1

Martinenc-Marianao 3-1

Igualada-Viladecans 1-3

Tecnofutbol-J. i Maria 3-3

Catllar-Horta 0-1

Almacelles-Alpicat 1-0

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 15 34 14 35

2. Viladecans 15 25 14 30

3. Horta 15 26 15 28

4. Torredem. 15 28 22 26

5. Torreforta 15 30 21 25

6. Vilanova 15 19 9 24

7. Tàrrega 15 18 15 24

8. Catllar 15 17 14 22

9. Marianao 15 17 17 19

10. Tecnofutbol 15 20 19 18

11. Igualada 15 18 22 18

12. Amposta 15 22 23 17

13. Almacelles 15 17 21 16

14. Andorra 15 18 27 16

15. Balaguer 15 17 29 15

16. Jesús i Maria 15 19 30 13

17. V. Alegre 15 18 31 11

18. Alpicat 15 14 34 8

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ebre E-la Cava(15.15 h)
Catalònia-Roquetenc (16 h)
J. i Maria-Benissanet (18 h)

diumenge
Arnes-Bot (16 h)

la Galera-S. Jaume(15.15 h)
Ginestar-Campredó (16 h)

Ascó-Xerta (16.30 h)
Godall-Muntells (15.15 h)

RESULTATS

15a jornada 4a catalana

S. Jaume-Bot 0-1

la Cava-Tivenys      0-3

Campredó-Ebre E       4-2

Roquetenc-Ginestar   2-0

Benissanet-Catalònia  0-4

Xerta-J. i Maria    2-4

Godall-Ascó 4-0

Arnes-Muntells sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       14 68 7 42

2. Campredó  14 41 15 30

3. Tivenys      14 35 21 28

4. Benissanet  14 29 28 28

5. Catalònia    14  31 21 26

6. Roquetenc  14 30 20 26

7. Ginestar     14  39 17 25

8. Arnes         13 23 17 24

9. Ebre E       15 17 23 20

10. la Cava     14 30 29 18

11. Jesús i M  14 23 27 17

12. Ascó        14 34 33    16

13. Bot           14  22  35 14

14. la Galera    14 11 24  13

15. Xerta         14 21 43 10

16. Muntells     13 8 40 5

17. S. Jaume    14 4  66 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Vilanova-Valls

Vilafranca-Suburense

C. Clar-S. Andreu

Tortosa E-Levante

Gladiador-Fontsanta

Molins-Olerdola

Santboià-Ac Catalunya

S. Cugat-Riudoms

RESULTATS

13a jornada 

Suburense-Valls  0-2

S. Andreu-Vilafranca    sus

Levante-C. Clar        2-3

Fontsanta-TortosaE 2-2

Olerdola-Gladiador   4-2

Ac Catalunya-Molins   0-4

Riudoms-Santboià     1-2

Vilanova-S. Cugat      0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Tortosa E 45 16 32

2. Fontsanta 31 13 32

3. Valls 33 17 27

4. Santboià 28 27 25

5. Molins 45 22 24

6. Camp Clar 46 24 24

7. Vilanova 25 18 23

8. Vilafranca 23 18 21

9. S. Cugat 20 25 15

10. S. Andreu 25 31 14

11. Levante 16 24 13

12. Olerdola 24 35 12

13. Suburense 17 29 12

14. Ac Catalunya 16 45 10

15. Riudoms 15 30 9

16. Gladiador 17 52 3

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Cunit-Begues

Montserratina-Icomar

la Cava-Borges

Vallirana-Pla

S. Sadurní-Vinyets

Monjos-Quintinenc

Ulldecona-Gavà

RESULTATS

11a jornada 

Icomar-Begues   5-2

Borges-Montserra.    0-26

Pla-la Cava 0-5

Vinyets-Vallirana 4-3

Quintinenc-S. Sadurní 1-0

Gavà-Monjos 0-6

Cunit-Ulldecona 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 86 5 33

2. la Cava 56 7 28

3. Ulldecona 54 14 26

4. Icomar 38 9 25

5. Cunit 46 23 22

6. Begues 46 25 20

7. Quintinenc 23 30 13

8. Borges 40 78 12

9. S. Sadurní 13 34 10

10. Monjos 22 33 9

11. Vinyets 21 49 9

12. Pla 20 47 8

13. Vallirana 14 47 4

14. Gavà 4 82 1

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Vinaròs-Alcanar

la Cava-Jesús i Maria

Perelló, descansa

Aldeana-Ulldecona

Tortosa-Amposta

Canareu-Filrey R. Bítem

Rapitenca-la Sénia

Catalònia-Roquetenc

RESULTATS

10a jornada 

Amposta-Vinaròs 1-1

Ulldecona-Catalònia 10-3

la Sénia-Aldeana     0-9

Alcanar-Rapitenca  2-0

Roquetenc-Perelló 3-0

Jesús i Maria-Tortosa    1-6

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 28 9 22

2. Amposta 28 11 20

3. Alcanar 24 15 18

4. Aldeana 30 13 15

5. Ulldecona 29 14 15

6. Tortosa 24 23 13

7. Roquetenc 16 15 12

8. Jesús i Maria 15 26 11

9. Canareu 13 17 10

10. Rapitenca 11 19 9

11. la Sénia 24 33 9

12. Perelló 12 23 8

13. Catalònia 24 34 7

14. F. R. Bítem 17 43 4

Veterans
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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: Xipirons saltejats amb favetes i bolets  

BON MARISC - SANT CARLES DE LA RÀPITA

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

Ingredients 4 persones:

- 200 gr. De xipirons
- 2 grans d`all
- 1 branca de jul ivert
- 3 cullerades d`oli d`oliva
- 30 gr. De favetes baby
- 30 gr. De saltejat de bolets

PREPARACIÓ:
En una paella, sofregim l`oli d`oliva amb la picada (

all i julivert previament picat ).

Vigilant que no es cremi, afegim els xipirons i quan
estigui a mig coure, posarem les favetes i el saltejat
de bolets fins que s`acabi tot de coure. Abans de ser-
vir , rectifiquem de sal

Nota: les favetes i el saltejat de bolets poden ser
de conserva. En cas de ser naturals, s`haurien de
coure apart , abans de afegir-los als xipirons.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Al litoral, les Terres de l'Ebre i l'extrem nord-est, hi haurà núvols baixos que
deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, més trencats al litoral central. A
la resta del país, el cel estarà serè o poc ennuvolat per núvols alts fins a mig-
dia. A partir d'aleshores, arribaran núvols mitjans de sud a nord i la nuvolo-
sitat es farà més abundant i compacta en general fins a deixar el cel mig o
molt ennuvolat. A més, a partir del vespre també arribaran núvols baixos a
punts del prelitoral.

Precipitacions
No es descarta algun plugim aïllat i inapreciable als dos extrems del litoral.

Temperatures
Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants, si bé al
litoral pujaran de manera local. Es mouran entre els -3 i 2 ºC al Pirineu, tret
del vessant nord, entre els -1 i 4 ºC al Prepirineu i la depressió Central, entre
1 i 6 ºC al prelitoral, i entre els 4 i 9 ºC al litoral i al vessant nord del Pirineu.
Hi haurà inversió tèrmica matinal. Les màximes seran entre lleugerament i
moderadament més altes a punts de la depressió Central. A la resta seran
semblants i oscil·laran entre els 9 i 14 ºC al Pirineu, tret del vessant nord on
arribaran fins als 18 ºC, entre 10 i 15 ºC a la depressió central, i entre 13 i
18 ºC a la resta del país. Al vessant nord del Pirineu hi haurà fogony.

Visibilitat
Serà regular o dolenta al litoral i les Terres de l'Ebre, amb presència de
bancs de boira i boirina. A la resta del país serà bona, malgrat que fins a mig
matí hi haurà algunes boirines i bancs de boira a planes i fondalades de l'in-
terior. Al prelitoral, la visibilitat empitjorarà al llarg de la tarda.

Vent
Fins a primeres hores del matí, bufarà fluix i de direcció variable. A partir
d'aleshores, s'imposarà el component est fluix amb cops moderats.

El temps. Previsió

MATÍ

MOLT COBERT

TARDA

MOLT COBERT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

12º 8°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

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

Verges Benet, M.cinta

Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105/669794921 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període molt estimulant per desplegar
tota la teva creativitat sentimental. Respecte a
la teva salut, tracta d'evitar dormir-te massa
tard i tot anirà millor.

Taure
20/4 al 19/5

Has de reflexionar davant de certs problemes
amb la teva parella i pensar si estàs actuant
segons els teus  interessos. Controla més les
teves emocions.

Bessons
20/5 al 21/6

Adapta't a les circumstàncies de la teva vida sen-
timental i busca la bona harmonia. Avui és millor
que evitis en la mesura possible tot tipus de dis-
cussions.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor el tens tot al teu favor. T'has d'apropar
a la persona que desitges amb més confiança.
Actualment, l'ansietat és la teva pitjor companya
de viatge.

Lleó
22/7 al 22/8

Tinguis o no parella és probable que trobis algú
que et resulti molt atractiu. Respecte a la teva
salut, en com funciona la teva ment està la solu-
ció. No canviïs tant d'idees.

Verge
23/8 al 21/9

La teva imatge de cara als altres canvia. Els
canvis seran positius. Deixar enrere tot allò
que et provoqui inquietud, que t'aclapari i
que sol produeixi malestar en la teva vida.

Balança
22/9 al 22/10

Tindràs en el teu costat la persona que pot
facilitar·te les coses per resoldre els teus
problemes sentimentals. Per no emportar-te
sorpreses, fes-te una revisió.

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor és possible que avui et
deixis arrossegar per emocions intenses.
Respecte a la teva salut, pensa que una bona
forma física et facilita un bon estat mental.

Sagitari
21/11 al 21/12

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T'has
d'apartar de qualsevol situació que et porti a
viure tensions.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu entusiasme sentimental ha d'estar precedit
de la lògica. Respecte a la teva salut, el teu cansa-
ment prové de la teva indolència i de la teva falta
d'exercici.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no t'exigeixis massa i
tot t'anirà millor. Has de vigilar els menjars
fora de casa i evitar el consum exagerat de
begudes alcohòliques.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor, avui, el teu cor té una
especial sensibilitat. Respecte a la teva salut
has d'evitar consumir al menjar un excés de
greix.
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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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El dia 11 tindrà lloc la VII Copa
Ebrenca / IV Copa España
Tortosa en categoria infantil
(2000-2001), i que
començarà a les 9 hores del
matí en aquesta quarta edició
que ja compta amb més de
200 participants inscrits. I el
diumenge 12 se celebrarà la
Copa Ebrenca/Campionat
Provincial Aleví i Benjamí.
I el següent dissabte, 18 de

gener, el mateix espai i amb
inici a la mateix hora acollirà la
Copa Tortosa/Copa España
Júnior de Catalunya (nascuts
entre 1994-1999), per aca-
bar el diumenge 19 amb la
celebració de la III Jornada de
la Lliga Mediterrània, de patu-
fet a aleví. "Els esportistes del
Nucli de Tecnificació
Priorat/Tortosa -ha dit Pere
Panisello, regidor d'Esports
de l'Ajuntament de Tortosa-
estan assolint excel·lents
registres a les competicions
que s'estan celebrant a nivell
de Catalunya i de l'Estat
espanyol, la qual cosa parla
del bon moment que s'està
vivint al territori la pràctica del
judo entre els més joves". En
la presentació d'aquestes jor-
nades esportives, Panisello
ha estat acompanyat per
Cristóbal Dauden, secretari
del Club Athletic Judo de
Tortosa. 

Supercopa i Copa d’Espanya de Judo

Tortosa acollirà la cele-
bració de diferents cam-
pionats de judo a nivell
català i estatal els propers
caps de setmana del
11/12 i 18/19 de gener
al Pavelló Poliesportiu
Municipal de Ferreries.

Al poliesportiu de Ferreries, els dies 11, 12, 18 i 19 de gener

A TORTOSA

ACTUALITAT

REDACCIÓ

El passat dia 04 de gener,
des de les 9 del matí fins les
9 de la nit el C.E. Tortosa va
organitzar la tercera edició
del Torneig 3 Reis d’handbol
al Pavelló de Remolins.
L’esdeveniment comptava
amb totes les categories
d’handbol, des de prebenja-
mí fins a veterans i, per pri-
mer cop, també amb pares i
mares. El torneig, a part
dels partits que es van anar
disputant simultàniament tot
el dia a les 4 pistes que el
Pavelló disposa, també va
comptar amb un concurs de
llançaments de 7 metres i
diversos sorteigs per als
assistents. En xifres globals,
durant les 12 hores que va
durar el Torneig, es van rea-
litzar 97 partits on hi van
participar 66 equips repar-
tits en 27 entitats esportives
de Catalunya i el País
Valencià sumant un total de
més de 800 esportistes i

unes 2000 persones que
s’hi van aplegar durant tot el
dia. Els guanyadors per
categories van ser els
següents:
Prebenjamí mixte: Puig
Cavaller

Benjamí mixt: CH Amposta
Aleví femení: JH la Llagosta
Aleví masculí: BM Mislata
Infantil femení: CH Ascó
Infantil masculí: BM Mislata
Cadet femení: CH Ascó
Cadet masculí: BM Mislata

Juvenil masculí: BM Mislata
Sènior femení: CH Ascó
Sènior masculí: Vinaròs
Veterans: C.E. Tortosa
Pares i mares: Pares i mares
de l’infantil del CE Tortosa

El Centre d’Esports Tortosa celebra la III edició del

Torneig 3 Reis amb un rècord de participació
El dissabte passat

ACTUALITAT

                   


