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

10.000
EXEMPLARS

Ferran Navarro i Estorach té
12 anys i és de Camarles.
Des que va nèixer té una parà-
lisi cerebral. Amb els anys, la
mobilització a casa seua s’ha
anat complicant, un cop s’ha
fet més gran i els seues pares
han tingut més dificultats per
pujar-lo i baixar-lo per les esca-
les. El dia de la seua comunió
fou el punt de partida. Una per-
sona anònima de Camarles va
decidir que si mai tingues pos-
sibilitat, faria un donatiu per la
familia, per comprar-li l’eleva-
dor que li mancava pel Ferran.
Tapes de plàstic, llaunes, sor-
tejos...tota la maquinària es va
posar en marxa i la feina i la
solidaritat han estat un èxit.
Ferran ja té l’elevador. Es feliç.
La lluita ara comença per la
rapitenca Nerea.            P3

Ferran torna a somriure

Des de fa dues setmanes, tal com vam explicar al número 700, Més Ebre treu al carrer cada
divendres 10.000 exemplars. Això ens possibilita arribar a més ebrencs, perquè el setmana-
ri té més recorregut i està present en més poblacions del territori, amb més quantitat que
fins l’any passat. La progressió no s’atura aquí. Des d’avui, Més Ebre ja té el seu vehicle per
a la distribució i per la seua promoció. I també nova plana de Facebook per incrementar la
interelació ja existent des de l’any passat amb l’aplicació de noves tecnologies.          P24

Més Ebre segueix creixent

Terres de l’Ebre. Les Terres de l’Ebre
recapten gairebé 400.000 euros per la taxa
turística. 

P4

Esports. La Rapitenca rebrà diumenge l’Ascó
(12 h) en el derbi ebrenc de la Tercera divisió.
S’enfronten els dos representants del territori a
la categoria. P11

Terres de l’Ebre. Alcanar, l’Ametlla de Mar i
Sant Carles de la Ràpita han presentat, en el
marc de FITUR, les Jornades Gastronòmiques de
la Galera. P5Av
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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.

10.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

Des d'aquest mes de gener,
una tècnica dels serveis socials
de l'Ajuntament de Flix visita
diàriament a les persones
grans que viuen a les Casetes,
als Comellarets i a la Colònia
Fàbrica. Ho fa per tal d'interes-
sar-se per com estan, fer una
estona de companyia, ajudar
en algunes tasques quotidianes
o sortir una estona a passejar.
L'objectiu és que aquestes per-
sones se sentin millor des d'un
punt de vista físic i també emo-
cional, ja que algunes viuen
soles o passen moltes hores
del dia sense veure o parlar
amb ningú. Aquest servei és la
continuació del que ja es va
posar en marxa de forma inno-
vadora l'any passat i es pres-
tarà fins a mitjans de juny.
El Programa de suport a les
persones grans de les
Casetes, als Comellarets i la
Colònia Fàbrica s'emmarca en
el projecte Fem barri, fem
poble i és possible gràcies al
finançament del Servei
d'Ocupació de Catalunya.

Demà dissabte, 25 de gener, a
les 8 del vespre i a la sala de
Ca Don Ventura, hi haurà la con-
ferència "Volem votar", que
serà impartida per Francesc
Homs i Molist, vicesecretari
d'Estratègia de CDC i conseller
de la Presidència del Govern de
la Generalitat. L'acte ha estat
organitzat per la secció local
de CDC. Francesc Homs és lli-
cenciat en Dret per la
Universitat Autònoma de
Barcelona. Va ser militant de la
FNEC (Federació Nacional
d'Estudiants de Catalunya)
durant la carrera universitària.
Ha treballat al sector privat en
diverses empreses (serveis i
banca) i al sector públic a la
Generalitat de Catalunya, on
ocupà, entre d'altres, el càrrec
de director general d'Afers
Interdepartamentals del depar-
tament de la Presidència.
Militant de CDC des de 1993 i
membre de l'Executiva
Nacional de CDC i de la seva
Permanent. 

L'Ajuntament de Flix presta un 
servei de suport a les persones grans

Opinió

Moltes ocasions acabem el dia pensant en l’e-
goista que s’ha convertit la societat. En els
interessos que la mouen gairebé sempre. I la
hipocresia que hi ha al carrer, on la mentida
està a l’ordre del dia i on gairebé sembla que
no te’n pots fiar de ningú. Els problemes que
ocasionen els diners i les interpretacions i
actuacions que comporten i generen, sempre
materialistes.
Tota una serie de conclusions negatives que,
malauradament, en moltes ocasions, són d’a-
questa manera. Però la realitat, també en
ocasions, potser diferent. T’adones que hi ha

més humanitat de la que sembla, que no tot
és hipocresia i que pots confiar amb la perso-
na que parles. També pot succeir. I, a més,
que la societat és solidària. I es veu i es
demostra a la Marató de TV3 al desembre.
Així mateix, amb el cas que ens ocupa avui
del jove Ferran que tindrà més qualitat de vida
des d’aquesta setmana una vegada totes les
ajudes han fet realitat la seua il.lusió. Es d’a-
quelles setmanes en les que veus més proxi-
mitat que mai. I en les que des de Més Ebre
estem satisfets en haver col.laborat amb la
una causa tan bonica i solidària. 

Editorial

Si volem, podem!

El Pavelló firal de Móra la Nova acollirà el cap
de setmana del 25 i 26 de gener una nova
edició, la dotzena, de la Fira Intercomarcal de
l'Oli (FIO) de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el
Priorat. Un certamen que pretén ser l'apara-
dor dels diferents olis que es produeixen en
aquestes comarques i un lloc on els visitants
puguin tastar i adquirir totes les varietats
exposades. El regidor i director de la Fira,
Ivan Vilanova, ha explicat que una de les
novetats d'aquesta edició és la incorporació
d'un concurs popular per escollir el millor oli
de la fira "la gent haurà de fer un mínim de 5
tastos i votar els olis que més els hagin agra-
dat. És una manera de donar veu i de premiar
als nostres visitants ja que entre els partici-
pants se sortejarà un lot d'oli, a més, el pro-
ductor més votat rebrà una distinció".
Segons ha recordat Vilanova, actualment en
el marc de la fira té lloc el Concurs d'Olis de
la FIO però el jurat és el Panell de Tast Oficial
d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya, un òrgan
format per 32 tastadors d'oli professionals.
Un altre canvi introduït enguany és el trasllat
del lliurament de premis d'aquest concurs de
la tarda del dissabte a la tarda del diumenge.
La inauguració de la fira, dissabte a les
17,30 hores, anirà a càrrec del Conseller del
Departament de Presidència de la Generalitat
de Catalunya, Francesc Homs. Com en totes
les edicions a la FIO hi haurà l'exposició i
venda de l'or líquid, hi participaran un total de
31 estands on hi són presents cooperatives i
almàsseres dels diferents pobles de les tres
comarques participants, sense faltar repre-
sentants de la Denominació d'Origen Siurana
i la DO Terra Alta. També hi haurà un seguit
d'activitats més lúdiques relaciones sempre
amb l'oli com ara el Concurs d'allioli, un bere-
nar popular de pa amb oli, sucre o sal, un

sorteig de lots d'oli i un esmorzar popular
amb la típica clotxa amb la previsió de lliurar
unes 1.100 racions.
Pel que fa a l'horari de la fira, d'entrada gra-
tuïta, serà dissabte de les 17.30h a les
20.00h i diumenge de les 10.00h a les
14.00h i de les 16.00h a les 20.00h. El pro-
grama de la FIO també inclou una jornada
tècnica que es realitzarà però el dimecres dia
29 de gener, a partir de les 18.30 hores a la
Sala d'Actes de l'Ajuntament. Les dues con-
ferències previstes parlaran del reg de l'olive-
ra i de la mosca de l'oliva.

Ajuntament de Móra la Nova

La Fira de l’oli de Mora la Nova Incorpora un
concurs popular per escollir 
la millor varietat exposada

Opinió

La Federació de Convergència i
Unió a les Terres de l’Ebre, i en
relació amb la roda de premsa rea-
litzada per ERC, vol deixar de
manifest que el debat sobre la cre-
ació del nou ens de polítiques
ambientals s’ha realitzat a partir de
les pròpies institucions del territori
i, si bé en aquest tram final s’ha
obert als partits polítics, ha estat
per petició expressa d’ERC. Per
altra banda, no és cert que es vul-
gui crear un consorci addicional
als existents ja que la filosofia amb
la que neix el nou ens de polítiques
ambientals es basa amb què
aquest aprofiti economies d’escala
i que busqui l’eficiència econòmica
a partir de la dissolució de, com a
mínim, 5 consorcis existents i la
no creació d’altres possibles per a
la gestió de noves temàtiques
com la Reserva de la Biosfera. En
el transcurs de la negociació, els
representants de CIU hem estat
oberts, en tot moment, a acceptar
i negociar les diferents peticions i
observacions dels alcaldes, en el
marc del consell d’alcaldes, i par-
tits polítics, en el marc del debat
polític generat en aquestes darre-
res reunions realitzades a partir de
la petició expressa d’ERC. De fet,
en l’última trobada, en data 13 de
gener, es va reiterar als represen-
tants d’ERC, i pel tal que l’ens
comptés amb el màxim suport
possible, que aportessin noves
solucions i propostes alternatives
en aquells aspectes amb els quals
no estaven d’acord, casualment,
des de fa poques setmanes i que
ja se’ls havien demanat propostes
concretes en anteriors reunions.
De moment, però, des de CIU

encara restem a l’espera d’aques-
tes propostes que, segons ERC,
havien d’arribar una vegada cele-
brada, el dijous passat, una reunió
executiva del partit. En aquest
sentit, i segons la presidenta de
CIU a les Terres de l’Ebre, Imma
Juan, “quan hi ha voluntat de con-
sens es busquen solucions con-
cretes i no es perpetuen, sobtada-
ment, enrocaments de posicions
sense concretar alternatives que
possibilitin el consens”. El con-
sens, doncs, és la base a partir de
la qual s’està treballant amb tot
moment per tal que l’ens de políti-
ques ambientals esdevingui un
òrgan sòlid. Com a exemple d’a-
quest debat, i a diferència d’ERC,
el PSC ha realitzat diferents apor-
tacions que s’han acceptat i han
permès arribar a un principi d’a-
cord al qual s’espera sumar la
resta de forces polítiques en repre-
sentació. Així doncs, entre d’altres
coses, s’ha consensuat que les
juntes sectorials de cada àmbit no
serien potestatives, sinó decisò-
ries. A la vegada, aquelles que
gestionin competències munici-
pals estarien conformades per
tots els alcaldes afectats. En
aquest sentit, Imma Juan ha
assenyalat que “amb aquesta
acció sembla que s’estiguin bus-
cant excuses per no arribar a un
consens condicionat per altres
temàtiques. Per aquest motiu,
Imma Juan ha demanat “responsa-
bilitat al grup d’ERC”. La Federació
de Convergència i Unió a l’Ebre vol
deixar de manifest la seva voluntat
de consens en tot aquest procés
de creació d’un ens que esde-
vindrà rellevant per al territori.

CIU Ebre lamenta que ERC projecti la
negociació públicament enlloc d’aportar
solucions per tal que nou ens ambiental
esdevingui un òrgan sòlid

DARRERA HORA

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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El jove Xavi Llambrich,
amic de la familia, ens expli-
ca que “al principi, ells van
pensar en comprar un ele-
vador d’escala però per a la
seva economia els hi era
impossible. Tota la família
els va suggerir fer una crida
per recollir taps de plàstic.
Ells ho van veure impossible
de realitzar perquè havien
de recollir 100 tones de
taps i una tona n’equivalia a
200”. Xavi ens segueix

comentant que “al cap
d’uns dies, un familiar em
va dir el problema i jo vaig
decidir fer una carta anome-
nada:  ‘Una carta d’espe-
rança i il·lusió’’ i la vaig
enviar als diaris més prò-
xims. Una vegada la carta
és va publicar va fer molt de
ressò i es va interessar
molta gent pel projecte del
Ferran. També es van fer
cartells informatius, punts
de recollida per totes les
comarques catalanes, van
anar als mitjans de comuni-
cació, van fer sortejos i
rifes, esdeveniments espor-
tius, i fins i tot paradetes als
mercats”. Ferran, de 12
anys, es va convertir en el
centre de la solidaritat de
moltes persones. Xavi
seguia dient que “l’estiu del
2012, el Ferran va celebrar
la seva primera comunió i
una persona anònima de
Camarles el va veure i es va
dir a ell mateix que si algun
dia li tocava la loteria dona-
ria el que necessités la
família per al Ferran.
Aquesta gran il·lusió es va
complir a principis de

Novembre. Aquest senyor
els va fer arribar els diners
que li feien falta per a l’ele-
vador d’escala, i va fer tor-
nar el somriure al Ferran, i
la felicitat als seus pares i a
tota la seva família. Per
això, volen donar les grà-
cies per haver pogut acon-
seguir el que ens vam pro-
posar. Amb la donació, els
taps, les llaunes i les rifes i
els diners aconseguits sha
pogut assolir l’elevador”. 
Xavi transmet l’emoció que
viu Ferran actualment, amb
l’elevador ja a casa: “si
veiessiu com riu i el feliç
que arriba a ser, a mi amb
pocs minuts m’ha guanyat
el cor per sempre. Jo com
a col·laborador del projec-
te, admiro moltíssim als
seus pares i a tota la seva
família, i vull dir-li a Ferran
públicament  que sempre el
portaré dins de mi. T’estimo
Ferran”. 
Una història solidària i feliç.
Amb gran final. Ara la lluita
comença per la rapitenca
Nerea, també amb dificul-
tats i que necessita un ele-
vador. 

La il.lusió del camarlenc Ferran 
ja és un fet i ara la lluita és per la Nerea

Ferran Navarro i Estorach
és un noi de Camarles que
va nèixer amb paràlisi
cerebral. La seua família
és com moltes que tenen
un fill com ell però arriba
el moment en què ell es va
fent gran i per a la seva
mare li era difícil poder-lo
baixar del pis per a passe-
jar-lo i que pugués veure
el sol.

Ferran Navarro, jove de Camarles de 12 anys, amb paràlisi cerebral, necessitava un elevador per a casa seua

Un donatiu anònim i la implicació de molta gent, recollint taps de plàstic i llaunes, han fet realitat el desig del jove

M.V

ACTUALITAT

El motiu d’aquesta carta és per fer saber
que el Ferran ja ha aconseguit l’elevador
d’escala. Entre tots hem pogut assolir-ho,
guardant tots els taps i llaunes i també grà-
cies als donatius anònims. La gent de les
nostres terres no fallem mai, i no ho havia
dubtat en cap moment com ja vaig dir a la
carta en què demanava l’ajuda. Aquest gest
no el podem aturar, ara tenim un altre repte,
el de la Nerea que necessita un elevador de

cotxe, pensem que només es l’acció de
guardar els taps i les llaunes. Vull donar les
gràcies un a un a tots els que han pogut
aconseguir que aquesta família compleixi el
seu somni, i sobretot als diaris que li van
donar suport. Per acabar, dir que estic molt
orgullós de pertànyer a aquestes terres:
Terra Alta, Montsià i Baix Ebre. I com jo sem-
pre dic: Si volem, podem!

Xavi Llambrich Franch (Deltebre)

Gràcies, gràcies, gràcies

Nerea té 12 i és
de la Ràpita.
Com el Ferran,
té una paràlisi i
també necessita
un elevador,
lluny de l’abast
de les possibili-
tats econòmi-
ques actuals de

la família. 
El projecte per
Ferran, ara s’ha
posat en marxa
per la Nerea, per
poder recollir els
diners i que tin-
gui el seu eleva-
dor a casa. 

La lluita ara
serà per la

rapitenca Nerea

Les Terres de l’Ebre més solidàries
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«»

La Delegació del Govern de
la Generalitat a les Terres
de l’Ebre ha donat a conèi-
xer els imports que s’han
ingressat per l’Impost
d’Estades en Establiments
Turístics a les Terres de
l’Ebre, que és de
391.650’23 E, dels quals
més de 359.000 s’han
recaptat a 9 municipis
ebrencs: l’Ametlla de Mar
(120.860 euros), El Perelló
(66.742), la Ràpita
(52.391), Tortosa (28.198),
Deltebre (22.969),
l’Ampolla (22.028),
Amposta (18.425), Arnes
(14.143) i Alcanar
(13.474). Uns ingressos
que es retornen al sector
turístic per a campanyes
promocionals, tant el 70%
que es destina a la

Generalitat com el 30% que
és per als diferents ajunta-
ments. En aquest sentit, el
delegat del Govern s’ha
mostrat satisfet per les
bones xifres aconseguides
el primer any a les Terres

de l’Ebre i sobretot ha
demanat “la implicació del
sector i dels ajuntaments
per tal de regularitzar els
apartaments turístics que
encara no es troben legalit-
zats als nostres municipis,

que serien entre un 30 o
40% dels existents”. 
Andreu Martí, alcalde de
l’Ametlla deia que “aquesta
dada és molt més que una
xifra. És un indicador real
del molt potencial turístic
de l’Ametlla de Mar al
Territori i demostra que la
nostra aposta per potenciar
el turisme i promocionar
nous actius, s’està conver-
tint en un motor econòmic
en temps difícils . A més,
ens anima a continuar tre-
ballant pel mateix camí”.
L’Impost d’Estades en
Establiments Turístics és un
dels temes tractats en la
primera sessió ordinària del
Consell de Direcció de la
Generalitat a les Terres de
l’Ebre del 2014. 
D’altra banda, també s’ha
avançat que el
Departament d’Empresa i
Ocupació ha aconseguit
desencallar la línia elèctrica

Paüls – Prat de Compte per
tal que entre en funciona-
ment en breu.
Posteriorment arribarà a
Bot, tancant així el cercle
de la Terra Alta.

70 places més i 200 
persones en espera

En la roda de premsa, la
directora territorial de
Benestar Social i Família
també ha presentat les
xifres de places residen-
cials i centres de dia per a
la gent gran que han aug-
mentat en 70 places públi-
ques el 2013, concreta-
ment a les residències
d’Alcanar i Batea. En total a
les Terres de l’Ebre hi ha
1.013 persones en residèn-
cies públiques, amb una llis-
ta d’espera de 200 perso-
nes, i 418 persones en cen-
tres de dia, amb 57 places
lliures, actualment.

Les Terres de l’Ebre recapten gairebé 
400.000 euros per la taxa turística

Nou poblacions, encapçalades per l'Ametlla de Mar, estan entre les 146 del país que ingressen més de 6.000 euros

ACTUALITAT

Tots els partits de l'oposi-
ció, a excepció d'ERC que
dóna suport als comptes,
han dedicat gran part de
les seves intervencions al
debat de pressupostos a
criticar el caràcter "antiso-
cial" del projecte de llei
presentat pel Govern pel
2014. 
PSC, PPC, ICV-EUiA, C's i
la CUP han anunciat el seu
vot contrari als comptes i
han coincidit a remarcar

que este pressupost serà
difícil de complir. La parti-
da dels 2.318 milions d'in-
gressos aconseguits amb
vendes i privatitzacions ha
estat altre dels blancs
comuns de crítica. Per la
seva part, CiU i ERC han
defensat els comptes i
han acusat la resta de par-
tits de "no presentar alter-
natives reals" als seus
números pel 2014.
El PSC va votar en contra

dels “pitjors pressupostos
de la història per a les
Terres de l’Ebre que obli-
den 25 municipis i descen-
deixen un 75% respecte al
2012”, segons ha exposat
el partit en una nota de
premsa. La diputada
socialista Núria Ventura ha
tornat a denunciar que es
tracta “d’una broma de
mal gust” que aboca l’Ebre
a ser un territori pobre i de
segona. Per aquest motiu,

ha apel·lat al grup d’ERC a
“no ser còmplice d’esta
discriminació negativa cap
a les Terres de l’Ebre ni en
les retallades en despesa
social en un moment de
crisi com l’actual”.
El PSC ha recordat que el
descens de Salut ha estat
del 9,6% en només un any
mentre que l’aportació a
Presidència només baixa
un 2,8%. Quant a educa-
ció, només a les Terres de
l’Ebre la retallada és del
7,5%, “molt més sagnant
que la de la resta de
Catalunya, amb una dava-
llada del 3,36%”.

Llum verd a la llei de Pressupostos
Al Ple del Parlament

CiU i ERC han
defensat els

comptes i han 
acusat la resta de

partits de "no 
presentar 

alternatives reals"

Per la seua part, 
el PSC parla dels

“pitjors 
pressupostos de

la història per a les
Terres de l’Ebre”

L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha anunciat
avui que properament es
posarà en marxa una
campanya de conscien-
ciació ciutadana en matè-
ria de civisme per comba-
tre infraccions com apar-
car damunt la vorera o no
recollir els excrements de
gos. L'alcalde ha dit que
la campanya informativa
anirà seguida de les san-
cions de la Policia Local,
amb les multes que esta-
blix la normativa vigent.
"Aplicarem una política de
tolerància zero amb els
incívics", ha apuntat
durant la presentació de
la Memòria de la Policia
Local corresponent a
l'any 2013.

Mà dura contra
els aparcaments
sobre les voreres,

a Tortosa

La imatge del cartell de la
temporada 2014 de La
Passió d´Ulldecona conté
la presència del personat-
ge principal, Jesús, treba-
llant al taller del seu pare
Josep. La seva autora,
Núria Itarte, vol transmetre
" els grans canvis que s'han
fet a La Passió d'Ulldecona
i que aquest any es presen-
ten". L´autor de la nova
obra és del dramatug
Ignasi Roda i la direcció de
Joan Martínez. Les repre-
sentacions serán en català
els dies 16, 23 i 30 de
març i en castellà, 6, 13,
27 d´abril i 1 de maig a les
16,30 h. Divendres Sant,
18 d´abril, la funció serà a
les 18,30 h.

Passió
d’Ulldecona

Temporada 2014

ES BUSCA
PERSONA RESPONSABLE I

AMB EXPERIÈNCIA PER 
CUIDAR PERSONES MAJORS

EN RÈGIM D'EMPLEADA 
DE LA LLAR (INTERNA) 

A CALAFELL

INTERESSATS, TRUCAR AL

977211221
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El certamen, un dels princi-
pals aparadors mundials del
sector, serveix també per
establir, refermar i consoli-
dar les relacions amb touro-
peradors internacionals. És,
per tant, una cita que per-
met definir línies de treball,
estratègies i aliances
empresarials per tal de dina-
mitzar i reforçar l'activitat
turística, innovant per aten-
dre les demandes del mer-
cat.La delegació del
Patronat de Turisme de la
Diputació ha mantingut reu-
nions de treball amb repre-
sentants de Coral Travel,
Olympia i TUI Russia, entre
altres, per tal de potenciar
l'arribada del mercat rus a la
demarcació de Tarragona.
El diputat i vicepresident del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona,
Benet Jané, en representa-
ció del president de l'orga-
nisme autònom de la institu-

ció supramunicipal, Josep
Poblet, qui ha encapçalat la
delegació, ha participat en
aquestes trobades, junta-
ment amb el director del
Patronat de Turisme de la
Diputació, Octavi Bono.
La 34a Fira Internacional de
Turisme és un dels apara-
dors mundials més impor-
tants del sector, que tindrà

lloc fins al 26 de gener a
Madrid. Els espais dedicats
a la Costa Daurada i a les
Terres de l'Ebre s'integren
dins l'estand de l'Agència
Catalana de Turisme, aixo-
plugats pel Patronat de
Turisme de la Diputació de
Tarragona, a través del con-
veni corner. L'assistència a
aquest saló professional

permet, un any més, difon-
dre als principals mercats
les novetats en matèria de
turisme a la demarcació de
Tarragona. És el cas dels
municipis d'Alcanar,
l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i
Sant Carles de la Ràpita,
que han presentat les
Jornades Gastronòmiques
de la Galera, que tindran lloc

del 14 de febrer al 9 de
març.
Promoció conjunta
La participació a Fitur és
una de les accions de pro-
moció conjunta emmarca-
des en el conveni Corner.
Així doncs, aixoplugats pel
Patronat de Turisme, hi són
presents ens locals de turis-
me de la Costa Daurada. I
per part de les Terres de
l'Ebre, hi assisteixen: les ofi-
cines municipals de turisme
d'Ascó, Alcanar, Tortosa,
Sant Carles de la Ràpita i
l'Ampolla, i l'Oficina
Comarcal de Turisme de la
Terra Alta. Ferran Bell, amb
el regidor Alfredo Ferré,
assisteix avui a la Fira per
presentar un nou producte
turístic vinculat al patrimoni
jueu de la ciutat. 
L'Àrea de Turisme de
Deltebre no participa
enguany però entre la dele-
gació tarragonina a Fitur hi
és l'Alcalde, José Emilio
Bertomeu i el regidor de
Turisme, Joan Alginet.

Les marques turístiques que gestiona Costa Daurada i
Terres de l'Ebre estan promocionant-se a Madrid, a FITUR

Ferran Bel, Alcalde de Tortosa, també hi serà avui divendres per presentar un nou producte turístic
Gas Natural invertirà 11,6
MEUR ales comarques de
Tarragona durant el 2014
per fer arribar al gas a
l'Ampolla i a la Sénia,
entre d'altres. Del total de
la inversió prevista per la
distribuidora, la major
part es destinarà a l'am-
pliació de la xarxa amb la
construcció de 54 nous
km, mentre que la resta
s'invertirà en la renovació
de la xarxa actual. Es pre-
veu que el gas arribe a
l'Ampolla "a l'estiu" i
abans, "al març" ho farà a
la Sénia. 
Gas Natural encara no ha
arribat a la Terra Alta,
però els seus responsa-
bles afimen que hi volen
arribar.

Gas Natural
arribarà a

l’Ampolla i a la
Sénia

Així ho va comunicar a
l’assemblea local de mili-
tants i simpatitzants de
Convergència, que va
donar el vist-i-plau a la
renúncia de Boronat a
continuar com a candidat
de la coalició a la població
de la plana, tot acceptant
els arguments bàsics
que va posar l'actual alcal-
de: cal regenerar el pro-
jecte i en un primer terme
per portar endavant
aquesta regeneració cal
la substitució de la perso-
na que l'encapçala, amb
aquesta acció s'aconse-
gueixen noves idees,
nous projectes, noves
il·lusions. Alfred Blanch
Farnós, nascut l'any 1970
és mestre d'ensenyament
primari de professió i
compta ja amb una llarga
experiència dintre de l'ad-
ministració local, tant a
l'Ajuntament de Santa
Bàrbara com en adminis-
tracions superiors com el
consell comarcal. Militant
de Convergència
Democràtica de
Catalunya forma part de
l'executiva comarcal del
Montsià, ha donat les grà-
cies als militants i simpa-
titzants per haver diposi-
tat amb ell aquesta con-
fiança de forma tant unà-
nim.

Boronat no
repetirà a Santa

Bàrbara

Els municipis d’Alcanar,
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i
Sant Carles de la Ràpita
han presentat aquesta set-
mana, en el marc de la Fira
Internacional del Turisme
de Madrid (FITUR), les
Jornades Gastronòmiques
de la Galera, de la mà del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona. 
La regidora de turisme
d’Alcanar, Mercè Fischer;
l’alcalde i el regidor de turis-
me de l’Ametlla de Mar,
Andreu Martí i Vicent Martí,
respectivament; l’alcalde
de l’Ampolla, Francesc
Arasa; l’alcalde de Sant
Carles de la Ràpita, Joan
Martín, i el director del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona,
Octavi Bono, han estat els
encarregats de presentar
les Jornades de la Galera,
que tindran lloc en aquests
municipis ebrencs del 14
de febrer al 9 de març.
Els quatre municipis mari-
ners s’han unit per oferir
exquisits menús gastronò-

mics als seus restaurants,
tenint com a protagonista
la galera, producte local i
de qualitat típic de la mar
de l’Ebre. En edicions ante-
riors, aquests municipis ja
realitzaren jornades gas-
tronòmiques dedicades a la
galera. Aquest 2014, però,
s’ha apostat per unificar les
jornades en una única data
i sota el paraigües de la
marca Terres de l’Ebre, fet
que facilitarà la difusió d’a-
quest esdeveniment.
Un total de cinquanta-dos
restaurants oferiran sucu-
lents menús on la galera
serà la base dels seus
plats, i on vins del territori
com els de garnatxa blan-
ca, de la DO Terra Alta,
maridaran els múltiples
àpats oferts. Les empreses
turístiques oferiran paquets
que combinaran allotjament
i activitats, a banda dels
menús, per ampliar d’a-
questa manera l’estada
dels visitants al territori.
Les jornades es donaran a
conèixer a tot el mercat

català a través de diversos
mitjans de comunicació
tant escrits com on-line,
també a través de mitjans
radiofònics, amb el reparti-
ment de cartells i opuscles
de les jornades al territori i
amb la creació de la micro-
site www.terresdelebre.tra-
vel/jornadesgalera.

La galera, abundant en
zones properes a deltes,
on les aigües són riques en
nutrients, és una excel·lent
font de proteïnes d’alta qua-
litat, vitamines i minerals. 
A diferència d’altres crusta-
cis, la galera és baixa en
calories i de fàcil digestió.
La seva carn és fina i gusto-

sa, la qual cosa en facilita la
preparació. 
Del 14 de febrer al 9 de
març restaurants d’Alcanar,
l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i
Sant Carles de la Ràpita
donaran a conèixer múlti-
ples plats cuinats amb
aquest crustaci.

Alcanar, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita han
presentat, en el marc de FITUR, les Jornades Gastronòmiques de la Galera

Aquest 2014 s’ha apostat per unificar les jornades en una única data (del 14 de febrer al 9 de març)

ACTUALITAT
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Davant el darrer comuni-
cat emès per ACS, empre-
sa promotora del projecte
Castor, assegurant que en
data de 31 de desembre
de 2014, la planta de gas
estarà operativa,
l'Ajuntament d'Alcanar
s'ha dirigit al Ministeri
d'Indústria per a demanar
informació "sobre què hi
ha darrera d'aquestes
declaracions", segons ha
explicat l'alcalde del muni-
cipi. "Ho fem perquè com
a administració més pro-
pera al ciutadà, pensem
que és el que hem de fer,
però pensant també que el
Ministeri no ens contes-
tarà, ja que des del 2007,
no ens ha contestat mai ni

ens ha donat cap tipus
d'informació". 
Alfons Montserrat ha
lamentat que "l'empresa
hagi fet unes declaracions
com si aquí no hagués
passat res, després de
que s'hagin registrat sis-
cents terratrèmols provo-
cats per la injecció de
gas, i sense que ningú
hagi dit el què ha passat i
per què ha passat".
L'alcalde ha manifestat
que "està fora de lloc que
l'empresa hagi ficat una
data per a que l'activitat
estigue en marxa, quan
encara no estan els infor-
mes ni les garanties. Per
això, el Ministeri hauria
d'explicar què hi ha de
cert darrera d'aquestes
declaracions"
Per la seua part, represen-

tants de la Plataforma
Ciutadana en Defensa de
les Terres del Sénia han
explicat que "creiem que
això és una mesura de
pressió d'ACS per a forçar
al govern a decantar-se

pels interessos de l'em-
presa. 
ACS ha afirmat que ENA-
GAS seria el seu soci
majoritari, però aquesta
afirmació l'ha contradit
ENAGAS, que ha dit que

fins que el projecte no esti-
gue en marxa, no es com-
promet a res".
La Plataforma en Defensa
de les Terres del Sénia
s'ha posat en contacte
amb el Banc Europeu
d'Inversions, per a dema-
nar-li "que posen ells
vigilància perquè el Castor
és el primer projecte
espanyol que està finançat
per Bons Europeus".
Tanmateix, la Plataforma
està preparant una denún-
cia per a presentar davant
la Comissió Europea,
"sobre el monopoli del
sector energètic d'ACS i
també pel descontrol
econòmic, a falta d'una
auditoria que el Ministeri
d'Indústria del Govern
espanyol hagués hagut
d’exigir".

El plenari del Consorci de
Residus del Baix Ebre
(REBÉ) ha aprovat per una-
nimitat el pressupost per al
vinent exercici. El full de
ruta econòmic aprovat, tot
i que contempla uns ingres-
sos a la baixa atès l’actual
context, implicarà una
reducció mitjana mínima
del 6% en la facturació dels
ajuntaments de la comar-
ca. 
En total, el pressupost
ascendeix a més de
5.200.000 E, un 9,58%
menys respecte l'any ante-

rior. En aquest sentit, per al
president del REBÉ, Rafel
Tomàs, el pressupost apro-
vat "construeix un marc
pressupostari conservador
per tal de facilitar al màxim
el procés de construcció
del nou ens ambiental". Tot
i això, Tomàs ha destacat
que "és un pressupost flexi-
ble per menar una política
d'estalvi més agressiva en
el cas que el procés s'es-
tanqui". Paral·lelament, el
president també s'ha refe-
rit a la reducció mitjana
d'un 6% en la facturació

dels ajuntaments. Tomàs
ha subratllat que aquest fet
"és una notícia rellevant per
a la hisenda dels municipis
comarcals".
D’altra banda, el plenari
també ha aprovat l'adjudi-
cació de tres noves deixa-
lleries per a la comarca.
Aquestes es realitzaran al
municipi d'Alfara de Carles,
Xerta i Benifallet. 
Paral·lelament, el ple
també ha aprovat la unifica-
ció de la fórmula de factu-
ració per tal d'agilitzar la
gestió.

El REBÉ aprova un pressupost de 5.218.000 euros 

La Comissió de Medi
Ambient de la Unió
Europea ha demanat al
govern espanyol que infor-
mi sobre el grau de compli-
ment de les directives euro-
pees per part del nou Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre. Segons ha recone-
gut en resposta a pregun-
tes a l'eurodiputat de CiU,
Ramon Tremosa, el requeri-
ment de la Comissió, que
assegura no haver estat
consultada per Madrid, fa
referència a les directives
marc de l'aigua, sobre ava-
luació de repercussions
ambientals i la d'hàbitats.
Aquesta petició d'informa-
ció, segons valora l'alcalde
de Tortosa i senador con-
vergent, Ferran Bel, podria
estar al darrere dels reite-
rats retards en l'aprovació
definitiva de la llei per part
del Consell de Ministres.

El Pla Hidrològic,
compleix les
directives ?

La plaga de la mosca, suma-
da als efectes de la sequera
i el vent en algunes zones,
faran caure la collita d'olives
prevista a Catalunya per
aquesta campanya al voltant
d'un 38%, segons els càl-
culs del sindicat agrari Unió
de Pagesos (UP). La zona
més perjudicada per aquest
fenomen, serà precisament,
la de les comarques del Baix
Ebre i el Montsià, les princi-
pals productores del país,
amb una pèrdua de 27.934
tones d'olives -8,38 milions
d'euros-, al voltant de la mei-
tat de la collita que havia a
l'arbre a l'agost.

La plaga de
mosca afecta la
collita d’òlives

L'Ajuntament d'Alcanar demana 
explicacions al Ministeri d'Indústria

En relació a l’anunci de la possible posada en marxa del projecte Castor

Per a l’exercici 2014

ACTUALITAT
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El portaveu adjunt del grup
parlamentari d’ERC, el
rapitenc Lluís Salvadó, ha
denunciat en roda de
premsa que “després del
tancament de TV3 i de
Canal 9, amb el tancament
de Catalunya Ràdio el PP
està aconseguint eliminar
la llengua catalana dels
mitjans de comunicació
del País Valencià”.
“Després de 25 anys d’e-
missions amb absoluta
normalitat, és inconcebible
que en una societat
democràtica es tanquin
mitjans de comunicació
públics amb aquesta impu-
nitat”, ha afegit. El diputat
republicà ha reclamat “res-
pecte per la llengua catala-
na” i ha recordat “l’obvietat
que el País Valencià, les
Illes Balears i Catalunya
formem part d’una mateixa
realitat cultural i lingüísti-
ca, i este fet ha d’estar

reconegut en l’espectre
radioelèctric, especial-
ment en el cas dels mitjans
de caràcter públic’.

Pressupostos del 2014

Salvadó també s’ha referit
als pressupostos del
2014, que han estat apro-
vats aquesta setmana, tot
que “hem intentat, per res-
ponsabilitat de país, dotar-
los de la major càrrega
social possible”, i ha des-
tacat que “per primera
vegada des del 2010 els
pressupostos no reduei-
xen la despesa respecte
l’any anterior, i no incorpo-
ren noves retallades
socials”. Salvadó ha expli-

cat que “aquest fet l’acon-
seguim gràcies a la incor-
poració d’un conjunt de
mesures fiscals per tal
d’incrementar els ingres-
sos de la Generalitat, inten-
tant no afectar les classes

mitjanes i populars i cen-
trant les mesures en les
grans fortunes o en les
grans empreses amb pos-
sibilitats de contribuir fis-
calment”.

Salvadó denuncia la «censura ideològica» que l’Estat
espanyol està aplicant al País Valencià

Crítiques d'ERC al tancament de Catalunya Ràdio després del de TV3 i Canal 9

REDACCIÓ

L'Àrea de Serveis Socials de
l'Ajuntament d'Amposta ha
fet l'informe de subvencions
i ajudes econòmiques de
l'any 2013 i ha elaborat un
mapa dels ajuts alimentaris
que es distribueixen a la ciu-
tat. En el cas concret de les
ajudes alimentàries, a les
que es destinen més de
40.000 euros i que es distri-
bueixen a través de les
ONGs de la ciutat, són 314
famílies ampostines les que
actualment reben aquestes
ajudes segons el darrer
mapa de les ajudes ali-
mentàries que s'ha elaborat
des de la regidoria de
Serveis Socials.
L'Ajuntament d'Amposta
signa anualment convenis
amb aquestes entitats a les
que fa aportacions econòmi-
ques per poder dur a terme

aquesta funció social. Cal
remarcar que al llarg de
l'any, les aportacions es
complementen en funció de
les necessitats.
La regidora de Serveis
Socials, Laia Subirats, ha
destacat la intensa feina
que es duu a terme des de
l'Ajuntament i els bons resul-
tats que s'obtenen amb la
col·laboració de les entitats
a les que ha reiterat el seu
agraïment. A més, Subirats
ha recordat que, al marge
d'aquestes ajudes, l'àrea de
Serveis Socials també ges-
tiona els ajuts d'urgència

social que es destinen a
sufragar alguns rebuts pun-
tuals de subministraments
domèstics a les famílies
més necessitades i ha
remarcat els efectes globals
de la crisi ja que “més del

70% de les ajudes d'urgèn-
cia social s'atorguen a famí-
lies ampostines i un percen-
tatge menor a estrangers”.
Segons l'informe relatiu a l'a-
torgament de subvencions i
ajudes per pal·liar la necessi-

tat de les famílies, en con-
cepte d'ajudes individuals,
subvencions a entitats d'ini-
ciativa social i finançament
d'actuacions puntuals,
l'Ajuntament d'Amposta ha
atorgat 170.381 euros en
ajudes i subvencions de
caire social. A banda de les
aportacions ja esmentades
per ajudes alimentàries i els
ajuts d'urgència social, des-
taquen les subvencions per
als menjadors socials que
gestionen les entitats d'ini-
ciativa social i també el men-
jador social per a infants que
va estar en funcionament
durant l'estiu quan els
infants de les famílies amb
menys recursos no disposa-
ven del servei de menjador
escolar, i al qual
l'Ajuntament va destinar més
de 4.000 euros.

L'Ajuntament d'Amposta ha destinat més de 170.000 euros a

ajudes socials a les famílies necessitades durant l'any 2013

La jutgessa del Jutjat
Contenciós Administratiu
número 2 de Tarragona ha
emès una interlocutòria
per la qual decreta la "inad-
missibilitat" del recurs con-
tenciós administratiu inter-
posat per la Delegació del
Govern espanyol a
Catalunya contra un acord
plenari de l'Ajuntament de
Móra d'Ebre, del 15 d'octu-
bre de 2013, a través del
qual el consistori manifes-
tava la seua voluntat d'e-
xercir la "sobirania fiscal" i
d'ingressar alguns impos-
tos a l'Agència Tributària
de Catalunya. Segons la
resolució, l'acord municipal
no constitueix cap acte
administratiu perquè està
mancat d'efecte pràctic i, a
més, no s'ha pogut provar
que l'Ajuntament hagi dei-
xat de complir amb les
seues obligacions fiscals.
La jutgessa considera que
es tracta d'una qüestió polí-
tica sense efectes jurídics i
recorda que els tribunals
no poden pronunciar-se
sobre assumptes de natu-
ralesa política.

El jutjat rebutja
el contenciós

contra l'acord de
"sobirania fiscal"
de Móra d’Ebre 

ACTUALITAT “El PP està

aconseguint eliminar

la llengua catalana

dels mitjans de

comunicació”

Pressupostos:

“Hem intentat, per

responsabilitat de país,

dotar-los de la major

càrrega social possible”

I ha creat un mapa dels

ajuts alimentaris que es

distribueixen a la ciutat

L'Àrea de Serveis Socials ha elaborat l'informe de subvencions i ajudes econòmiques 
Coincidint amb la comme-
moració de la festivitat
del patró del municipi,
Sant Sebastià, la
Corporació Municipal de
l'Ajuntament de Reinosa
ha imposat les Medalles
d'Or de la ciutat.
L'Alcalde de Reinosa,
José Miguel Barrio, ha fet
el lliurament de la màxima
distinció que atorga el
Consistori a l'Alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu, el qual al seu
parlament mostrava
molta satisfacció de
rebre aquest guardó des-
prés d'haver recuperat la
relació d'agermanament
entre les dues localitats
"amb aquest guardó tan-
quem un any d'un retroba-
ment intens, de posar en
comú tot el que ens uneix
i de plantejar entre tots
accions conjuntes d'un
agermanament que no ha
de quedar només en un
document de compro-
mís".

Deltebre,
guardonat amb
la medalla d'or

de Reinosa
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L’Ajuntament d’Alcanar ha
tramitat el projecte de
rehabilitació de l’Ermita del
Remei, que consistirà en
realitzar obres de reforç
estructural de l’edifici. El
projecte, redactat per l’ar-
quitecte Josep Lluís
Guinovart, ve motivat per
uns greus problemes d’es-
tructura de l’ermitori que
necessiten una actuació
urgent.
El cost del projecte és de
29.509,69 E, i està sub-
vencionat, en bona part,
per la Diputació de
Tarragona, que va conce-
dir a l’Ajuntament d’Alcanar
una subvenció de 20.000

E per a l’elaboració del
projecte. La resta, uns
9.000 E aniran a càrrec
del consistori canareu.
D’altra banda, el cost de
les obres serà de 244.415
E (IVA no inclòs).
La redacció d’aquest pro-
jecte de rehabilitació de
l’Ermita del Remei es va
fer el passat 2013, just un
any abans de les
Quinquennals 2014 que
tindran lloc enguany a
Alcanar. 
Una festa que el municipi
celebra cada cinc anys i en
la qual, la imatge de la
Verge del Remei és traslla-
dada des de l’ermita fins al

municipi, per a recórrer en
processó els carrers de la
població, que per a l’oca-

sió, s’ornamenten amb tre-
balls decoratius fets pel
veïnat.

Ventura, Elena i Geli seguiran sent diputats però sense cap representació institucional

Les enxampen en ple robatori

Quaranta sis bandes han par-
ticipat des de fa 12 anys en el
cicle Amposta de Banda a
Banda. Dissabte, 25 de gener
Banda Simfònica del Centre
Artístic Musical de Bètera
(València) Dissabte, 22 de
febrer, Banda Simfònica de la
Societat Instructiva Unió
Musical de Montserrat

(València); Dissabte, 29 de
març, Banda de la Societat
Musical L'Aliança de Vinaròs
(Castelló), Dijous Sant, 17 d'a-
bril (Aquest concert
començarà a les 22,30 h.)
Banda de la Societat Musical
La Lira Ampostina. Piano:
Pablo Torres Marín. Director:
Octavi Ruiz Gisbert

De banda a banda de la Lira Ampostina

L'Ajuntament de Gandesa
organitza: CURS DE PINTU-
RA ABSTRACTA I CLASSES
DE PILATES. Per al curs hi
haurà una reunió informativa
el 31 de gener a les 19
hores als baixos de
l’Ajuntament. Estarà dirigit
per Mar Martos.
L’inici de les classes de pila-
tes serà el dia 3 de febrer.
Dilluns i dimecres de 16.30

a 17.30 h i dilluns i dijous
d’11.30 a 12.30 h. D’altra
banda, el Departament de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya ha concedit una
subvenció de 19.500Û, per
Acord del Consell
d'Administració de l'OSIC
del 14 de novembre de
2013, per a la contractació
del director de la Biblioteca
Municipal de Gandesa.

Curs de Pintura Abstracta a Gandesa

En una breu nota enviada
als mitjans de comunicació,
l'alcalde explica que "ate-
nent al contingut de les últi-
mes decisions de la direc-
ció del PSC i de la comissió
de garanties", ha comuni-
cat aquest dimarts a prime-
ra hora al primer secretari
del partit, Pere Navarro, la
seva decisió de deixar els
seus càrrecs orgànics. "Els
que realment són els crítics

són els que no han respec-
tat els principis fundacio-
nals d'aquest partit i el seu
programa electoral", en
què els socialistes aposta-
ven per una consulta legal i
acordada amb l'Estat. "No
són tres diputats, és el sen-
timent de moltíssima més
gent", subratlla.
Mur, que milita en el partit
des de fa més de 30 anys,
és membre de la comissió
executiva nacional i primer
secretari del PSC a la
Ribera d'Ebre. Se'l conside-
ra, a més, un dels puntals
del socialisme al seu terri-

tori i un dels valors en alça
del partit.
D’altra banda, els tres dipu-
tats sancionats del grup
parlamentari del PSC, Joan
Ignasi Elena, Núria Ventura
i Marina Geli, per haver
trencat la disciplina de vot
han saltat una altra panta-
lla. En el ple d’aprovació
dels pressupostos, han
canviat de lloc a l'hemicicle
i han estat enviats a la part
alta, en un extrem dels
escons socialistes, al cos-
tat de Ciutadans. Han pas-
sat de díscols a proscrits,
després d'haver estat

rebaixats del serveis de
portaveus i de veu del par-
tit a la cambra catalana. 
Els diputats del PSC per
Tarragona Núria Segú i
Xavier Sabaté assumiran
els càrrecs de portaveu en
les comissions del
Parlament que el partit ha
retirat als tres diputats dís-
cols. També Eva Granados,
de Barcelona, n'ocuparà
un. Ventura, com Joan
Ignasi Elena i Marina Geli,
seguiran sent diputats al
Parlament de Catalunya
però sense cap representa-
ció institucional. 

Marc Mur, alcalde de Flix, renuncia a
tots els seus càrrecs dins el PSC

L'alcalde de Flix, el
socialista Marc Mur, ha
dimitit tots els seus
càrrecs al PSC per
haver retirat cautelar-
ment de les seves res-
ponsabilitats als tres
diputats socialistes que
van votar a favor de
demanar autorització al
Congrés per convocar
la consulta. El regidor
del municipi de la
comarca de la Ribera
d'Ebre considera que
els crítics representen
"una majoria" dins del
PSC i que "aquí, els mal
anomenats diputats crí-
tics", -Joan Ignasi
Elena, Marina Geli i
Núria Ventura- "són els
diputats oficials".

L’Ajuntament d’Alcanar tramita el projecte
de rehabilitació de l’ermita del Remei

Rebrà una subvenció de 20.000 euros de la Diputació de Tarragona

ACTUALITAT

La Policia Local de Tortosa
enxampa una mare i dues
filles en ple robatori a un
domicili. Els fets van passar
ahir en un bloc d'habitatges
de la ciutat quan un veí ha
trucat a la Comissaria de la
Policia Local alertant que al
replà de l'escala hi havia
algú donant forts cops con-

tra la porta d'entrada d'un
pis contigu. Arribats al lloc
dels fets, els agents han
observat l'esmentat domicili
amb la porta esbotzada. A
l'interior han trobat les tres
dones quan es disposaven a
agafar material divers. Les
tres detingudes han passat
ja a disposició judicial.

La reducció de la sinistrabi-
litat als carrers de Tortosa,
amb una caiguda del 20%
dels accidents de trànsit, i
una baixada igualment sig-
nificativa de l'activitat delic-
tiva, són alguns dels fets
més destacats de la
Memòria de la Policia Local

corresponent a l'any 2013,
que aquesta setmana ha
presentat l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, acom-
panyat de la regidora de
Seguretat, Esther Vidal, i
de l'inspector en cap de la
Policia Local, Jesús
Fernández.

MAMMA MIA. El Musical que produeix la companyia local
Tortosa Arts Teatrals, ha exhaurit les localitats a la venda dels
espectacles programats per als dies 1 i 2 de febrer al Teatre
Auditori Felip Pedrell. Per aquest motiu, s’ha programat una
nova sessió el dissabte 8 de febrer a les 20.30 hores.

Actualitat

L'Ajuntament de Tortosa conti-
nua els treballs de remodela-
ció de la zona de vestidors del
camp de futbol de l'Estadi
Municipal, i aquesta setmana
s'han completat un nou vesti-
dor i en dues setmanes finalit-
zarà la reforma d'un altre.
Amb aquesta actuació queda-
ran reformats prop del 50 per
cent del tunel de vestidors del
camp de futbol. 
Es tracta d'una actuació que,
igual com la que es va presen-
tar al setembre passat, s'ha

fet amb recursos propis, utilit-
zant personal de Manteniment
i Serveis.
L'actuació ha consistit en l'en-
derroc de tota la zona de dut-
xes i wàters, modificació del
clavegueram, introducció de
ventilació, redistribució gene-
ral de tot l'espai, revestiment
de parets, tancament d'espais
i pintura. 
El cost de material de l'actua-
ció en els tres vestidors ha
estat d'aproximadament
16.000 euros.

Millores als vestidors de l’estadi Josep Otero

Reducció de la sinistrabilitat a Tortosa

EL PERIODICO
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CRAC de la setmana: Associació organitzadora del circuït de Curses de Muntanya
MICHEL VIÑAS

JORDI BORT: “ESTEM PARLANT D’UN PROJECTE D’ESPORT, COMPETICIÓ I TERRITORI”
Fa dos diumenges, a
Campredó, es va donar el tret
de sortida a la setena tempo-
rada de les Curses de
Muntanya de les Terres de
l’Ebre. Més Ebre n’ha volgut
parlar avui amb Jordi Bort, pre-
sident  de l’Associació organit-
zadora del circuït de Curses
de Muntanya ebrenc.
Diumenge vinent, la cita serà a
Benifallet.
Més Ebre: Nova temporada. 
Jordi Bort: Si, comencem
una aquesta setena edició
amb molta il·lusió i amb nous
reptes preparats, els quals
esperem puguin satisfer les
necessitats del territori en l'as-
pecte no només de les curses
per muntanya propiament que
tots coneixem, sinó en el que
fa referència a les activitats
per la muntanya i en la promo-
ció de l'esport en categories
inferiors.
ME: Podia imaginar fa uns
anys que el circuit tindria
aquesta repercussió? 
JB: Sincerament... mai, quan
vam començar pensàvem que
en les curses que hi havia
intentaríem tirar endavant fins
que els participants diguessin
prou, de fet ni jo m'imaginava
que estaria 7 anys presidint
l'associació, ni per descomp-
tat que aquest projecte iniciat
al 2008 tindria aquest efecte
ens tots els àmbits als quals
ha afectat (positivament és
clar). Recordem que no només
és una qüestió de competició i
curses, estem parlant d'un
projecte d'esport, competició i
territori.
ME: Molta gent darrera de 
cada Cursa? 
JB: Bé, depén molt de l’estruc-
tura organitzativa, però amb el
nivells de qualitat que s'estan
assolint m'atreviria a dir que
estem per sobre de les 100
persones de mitjana, per

exemple a la Pujada al Montsià
"Memorial Francesc Bort
(Madro)", la qual jo represento,
estem a la vora de les 160
persones, però val a dir que
potser som dels que afortuna-
dament en tenim més. Ara bé,
cada any les curses tenen
més gent que els dóna suport,
gent que s'hi vincula, gent que
li pots preguntar obertament
sobre les curses per muntan-
ya, distàncies, perfils, desni-
vells... ja no és un tema de
parla minoritària, afortunada-
ment el terme cursa per mun-
tanya forma part ja d'un fet
normal de moltes i moltes con-
verses, i per descomptat això
ens agrada, i molt !!
ME: A més de la vessant
esportiva, està la lúdica però
també  la turística? 
JB: Si, com he esmentat ante-
riorment ja no només parlem
de les curses pròpiament, sinó
que al darrera de cada esdeve-
niment, que és com a mi m'a-
grada anomenar-los perquè no
s'hi inclou només la cursa, hi
ha molta activitat i entre aques-
tes les que anomenes, la lúdi-
ca en referència a les marxes
per muntanya, de les quals
n'hauríem de parlar d'un
"boom" tant important com les
curses, a més les marxes ens
aporten la familiaritat i el propi
acord de parella, amics... ja
que quan parlem d'una marxa
i una cursa formant part del
mateix esdeveniment estem
dient que no hi ha excuses per
a no participar-hi, i això es nota
molt en quan a les inscripcions
i el volum de gent. Una altra
com deies molt bé és la turísti-
ca, en preguntes anteriors
parlàvem d'un projecte de
territori i en això encaixa el
turisme, ja que molts partici-
pants després hi tornen, a la
vegada que posicionen la
cursa, la muntanya i com no la

població al mapa, molts cops
tenim participants que no
sabien res d'aquella població,
per tant estem ensenyant el
que tenim que és molt, variat i
bo !! Darrera d'això han apare-
gut paquets turístics per pas-
sar el cap de setmana de la
cursa amb inscripció inclosa,
per tant es confirma que hi ha
un mercat emergent al darre-
ra, també les ofertes que pre-
senten les curses, on oferei-
xen regals de caps de setma-
na al guanyadors o bé en sor-
teigs que es fan. Totes aques-
tes són unes de les moltes
coses que actualment van lli-
gades al projecte del circuit
ebrenc, i com deia abans en
cap somni jo m'imaginava
això.  
ME: Quin nou repte hi ha en de
la nova temporada? 
JB: Aquesta temporada
comencem per primer cop
amb el circuit júnior, un circuit
paral·lel de 16 curses, el qual
té com a objectiu apropar les
curses de muntanya a les cate-
gories d'entre 16 i 18 anys,
amb això no volem dir que hi
ha un podi per aquesta catego-
ria, sinó que hi haurà uns reco-

rreguts adaptats a les edats,
tant en distància com en desni-
vell, aquests criteris els tenim
acordats en la FEEC, la qual
també ho impulsa. Hem de dir
que això no surt del no res,
sinó que al darrera hi ha impor-
tants estudis mèdics els quals
marquen quines són les distàn-
cies i desnivells apropiats per
a les edats. Crec que serà un
repte molt important per
aquest 2014, serà una mane-
ra de cuidar els nostres suc-
cessors i fer escola i pedago-
gia. Sincerament crec que
estem en la bona línia. 
ME: Quins canvis, novetats es
preveuen?
JB: La novetat més important
és el circuit júnior, tot i que un
altra novetat important és el
retorn de la Pujada a la
Foradada "Memorial Joan
Aloy", dels companys de la
Ràpita, a més aquesta cursa
serà la Copa Terres de l'Ebre,
amb la qual es premiarà el
corredor més ràpid, en canvi
el circuit premia més la regula-
ritat. Si fem un símil futbolístic
parlaríem de la Lliga i la Copa
del Rei.
ME: L’any passat parlàvem

desgast per tot el que compor-
ta l’organització...un any des-
prés...què tal?
JB: Si, aquest hi esta present i
aquest final del 2013 i inici
del nou circuit 2014 especial-
ment, ja que hem tingut de tre-
ballar durament en molts
fronts i en molt poc temps,
això ho porta el fet de tenir un
calendari tan carregat de cur-
ses, amb el qual no hi ha quasi
descans. Aquest final de circuit
2013 hem viscut en primera
persona la competitivitat que
hi ha ja des de categories infe-
riors, cosa que en part ens ale-
gra, però sincerament per
altra part no ens agrada gens.
Els participants no poden
començar una cursa i mirar
quants de rivals tindran i lla-
vors saber si val o no la pena,
si hi ha molta gent a la catego-
ria..., sobretot en edats infe-
riors. Nosaltres volem promo-
cionar l'esport, de fet és un
dels nostres objectius, per tant
treballem i pel que hem vist
haurem de treballar moltíssim
per a fer entrendre que el pri-
mer és participar, gaudir del
recorregut, no fer-se mal, pas-
sar-s'ho bé i després competir.
Ara estem treballant per recon-
duir-ho, perquè sinó (i no vull
ser alarmista) ens trobarem
que una bona tàctica serà
debilitar al rival, i això en
aquest esport no és això, en
les curses per muntanya i l'es-
port de muntanya hem de dei-
xar clar que la pròpia supera-
ció és la meta. Molts partici-
pants, i sobretot d'edats infe-
riors es miren a Kilian Jornet i
ens fa la sensació que volen
fer com ell, però només miren
les parts que potser volen
veure, altres com el missatge
continuat que ens deixa Kilian i
el seu entorn no el veuen. De
fet jo m'he cansat de repetir-ho
i no sóc l'únic que dic que de

Kilian només n'hi ha un, en
Kilian Jornet s'han unit molts
requisits que crec que tarda-
rem anys a veure, per tant el
que hem de fer és gaudir-lo i
aprendre el seu missatge.
ME: De totes maneres, en
general, no tot sempre potser
positiu, han sorgit problemes? 
JB: Si, sempre surten proble-
mes, però és normal, hem de
pensar que les 21 curses que
hi estem al circuit (20 més la
copa) són 21 pobles o ciutats,
per tant un volum de població i
de territori molt gran i divers,
el qual atèn a moltes i diferents
necessitats. Però aquesta és
la nostra feina, treballar per
equilibrar les diferències i que
hi hagi una coordinació i apos-
ta comunes, sempre dic que
hem de remar en la mateixa
direcció, perquè ens mou el
metix objectiu. Per altre costat
hem de reconèixer la dificultat
que comporta gestionar les
curses per muntanya, que de
retruc potencien la presència
de l'home a la muntanya, i això
moltes vegada topa amb
altres activitats, zones protegi-
des...., però em refermo en
els mateixos criteris, i no son
altres que el bé i el sentit
comú. Crec que tots som prou
necessaris, però afortunada-
ment hem treballat molt dur
per arribar a acords conjunt en
diferents departaments de
l'administració, i dintre d'a-
quest èxit hem de remarcar
les Delegacions de la
Generalitat que han posat les
cartes sobre la taula i ens han
facilitat molts les coses, per-
què al final, tant ells com nosal-
tres volem el mateix, el millor
per al territori, per als pobles i
per a les entitats. Tant de bo
les altes esferes polítiques apli-
quessin aquesta coherència a
l'hora de plantejar decisions i
impedir certs drets. 
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El jugador d’Horta de Sant
Joan explicava a Més Ebre els
motius de la seua marxa del
Noja: “fins ara, només havia
cobrat, dels cinc mesos, la
meitat d’un. La situació es feia
insostenible i s’havia de pen-
dre una decisió”. La complexi-
tat del mercat d’hivern en
categories com la Segona B o
la Tercera divisió és impor-
tant: “ara és complicat poder
fitxar per equips d’aquestes
categories perquè les planti-
lles estan fetes i si no és que
hi ha una baixa, els clubs no
fan el pas de fitxar. I tampoc hi
ha garanties de cobrament,
segons on vagis”. Per aquest
motiu, Badia va parlar amb
Carlos Alós, entrenador torto-
sí que està a Polònia a l’esco-

la que té el Barça en aquell
país. “Gràcies a Carlos, vaig
poder contactar amb un grup
de representants de Polònia
que, una vegada en vam par-
lar, em van proposar de poder
entrenar amb el Piast Gliwice,
equip que està ara a
Benidorm perquè la lliga a
Polònia està aturada. Es de la
Primera divisió i ara està a
cinc punts de places de
l’Europa League. I aquí estic.
Si ells ho veuen bé i arribem a
una entesa, el més probable
és que marxi a provar aques-
ta nova experiència. No obs-
tant, a hores d’ara està pen-
dent de confirmar però he de
dir que poden haver-hi possibi-
litats”. A la fotografia, Gerard
Badia apareix amb el seu
anterior equip, el Noja, en un
partit al camp de l’Oviedo.

Del Noja....a Polònia

Gerard Badia estava
jugant amb el conjunt
santanderí del Noja, de
la Segona B. Problemes
econòmics del club
l’han obligat, a ell i a
altres companys, a pen-
dre una decisió. Ha
hagut de marxar.

EL ‘NOI’ D’HORTA DE SANT JOAN

Gerard Badia ha deixat el Noja i ara està entrenant amb el Piast Gliwice

M.V.

Badia, amb el Noja, al Carlos Tartiere d’Oviedo. 

L’equip de Polònia, de
Primera divisió, està

entrenant a Benidorm.
Badia podria acabar

fitxant

Per confirmar

Es disputarà diumenge, a l’estadi de la Devesa (12 h)

Rapitenca-Ascó, el derbi ebrenc
TERCERA DIVISIÖ

Rapitenca i Ascó s’enfrontaran
diumenge en un derbi amb objec-
tiu diferenciats. Els rapitencs llui-
ten per fugir de la zona compro-
mesa de la taula mentre que els
asconencs buscaran millorar i
mantenir-se de la zona de promo-
ció d’ascens, són quarts.

La Rapitenca va empatar dis-
sabte passat al camp del Figue-
res (1-1) on va anar amb fins a
vuit baixes, afegint-se Julio als pri-
mers minuts. Gasparin, Rosales o
Ivan, juvenil de primer any, van te-
nir la seua oportunitat. I van com-
plir. Pol Bladé va fer el 0-1 i el Fi-
gueres, que va dominar
intensament a la segona meitat,
va empatar a poc del final. 

Antoni Teixidó, tècnic rapitenc,
no va poder desplaçar-se per
una bronquitis que va impedir-li
fer-ho. Primer partit que es perd
en la seua llarga trajectòria espor-
tiva, com a jugador i entrenador.
Anibal va fer funcions de tècnic. 

La Rapitenca, per al derbi, re-
cupera a Alexis, Barrufet, Ortega

i Miguel, que ja té l’alta. Cristian,
que va acabar amb molesties a
Figueres, es confia en què pugui
estar mentre que Julio serà baixa
per lesió. Edgar, que entrena
amb el Jesús i Maria, serà baixa
si fitxa amb el club de l’Aube.

Els rapitencs saben del poten-
cial del seu rival i també que, a
priori, és favorit en el derbi. Però
“lluitarem per trencar els pronòs-
tics”, afirmaven.

L’Ascó, per la seua part, no es
presenta al derbi en el seu millor
moment. Derrota a Vilafranca i
empat diumenge contra el Pala-
mós (3-3). Un empat en una con-
frontació que es va complicar al
primer temps quan els asco-
nencs van estar molt apàtics i frà-

gils en defensa. A l’inici de

la represa, el Palamós va fer el 0-
3. Però quinze minuts d’inspira-
ció, arran d’un penal, van suposar
la remuntada amb els gols d’Er-
mengol (penal), Roca i Virgili,
aquests dos darrers de bella exe-
cució. El derbi es presenta inte-
ressant i serà Dia del Club a la De-
vesa. Cal dir per últim que un
jugador de categoria superior,
que ja va estar a la Rapitenca, po-
dria, adaptant-se a la situació
econòmica del club, fitxar fins a fi-
nal de temporada. De moment,
només han hagut converses.
L’Ascó també ha pogut tenir-les. 

La situació dels clubs és
complicada, no només la del
Tortosa. Ja vam parlar de l’a-
fer del CD la Cava i aquesta
setmana ho fem del de l’Alca-
nar. Però el Tortosa es troba
amb una situació agreujada
sense president, després de
la marxa de Ximo Rambla.
Afortunadament, van haver-hi
directius que van seguir i als
que cal destacar perquè ho
fessin. Però les complicacions
actuals són manifestes i els ru-
mors per la ciutat, també. Ja
es va aclarir des de la directi-
va que no era cert que havien
portat les claus a l’Ajuntament.
Va ser una reunió per informar
de l’estat del club i per parlar
sobre la subvenció prevista.

Res més.
Els ru-
m o r s
agraden i
més quan
són mor-
b o s o s .
Ara es parla de dificultats per
mantenir el local social. No sé.
També estaria bé ajudar més i
no parlar tant. Però això no és
possible. La situació és limit.
Però el que és evident, a més
de que ho mana ja la Federa-
ció, és que s’ha de posar en
marxa la maquinària per con-
vocar eleccions aviat i saber
que pot passar. I que pugui ha-
ver-hi temps de marge per
aclarir la situació. Complicat
està.

CD Tortosa, només rumors

El derbi entre el R. Bítem i el
Roquetenc serà el partit de la
jornada a Canal Terres de l’E-
bre, diumenge a les 23 h. 

D’altra banda, informar que
MINUT 91, a Canal TE, dilluns
a les 18.30 i a les 20.30 h. I al
dia següent (12h). També a: ca-
naltexip.tv.cat/minut91.

R. Bítem-Roquetenc, a Canal
Terres de l’Ebre, diumenge (23 h) 

L’opinió de Michel

Un jugador de categoria
superior podria fitxar,

adaptant-se a la situació
econòmica actual

Fitxatge

El Jesús i Maria va perdre al camp del líder. Presenta novetats

L’Amposta agafa aire
PRIMERA CATALANA

L’Amposta, després de tres
jornades sense aconseguir-la, va
tornar a guanyar, contra el Maria-
nao (3-2). Victòria èpica i ne-
cessària. I que va arribar amb re-
muntada. Anell va fer l’1-0 però el
Marianao va empatar abans del
descans. Van aparèixer els dub-
tes que proporciona la manca de
confiança actual. I es van agreu-
jar amb l’1-2, avançada la repre-
sa. Però llavors, va haver-hi orgull
i lliurament. Nacho va arriscar
amb els canvis i aquests van do-
nar resultats. Cristo, sempre inci-
siu, va fer l’empat. I Dani Bel, en
temps afegit, va marcar el gol de
la victòria. Tres punts d’or. “Ens
mancaven per la confiança. Són
importants com també ho va ser
la reacció de l’equip”, deia Na-
cho Pérez, el tècnic.

L’Amposta, coincidint amb l’i-
nici de la segona volta, torna a ju-
gar a casa diumenge. Ho farà
contra el Viladecans, segon clas-
sificat (17 h). Sergi Ventura va tor-
nar a jugar, després de la lesió.

Una bona noticia per a l’equip.
Derrota al camp del líder
El Jesús i Maria va perdre al

camp del líder Martinenc (4-2) on
va fer una bona imatge, tot i el re-
sultat. Aleix va marcar el 0-1 però
quinze minuts de desconcert en
l’aspecte defensiu, van compor-
tar la remuntada local, amb el 3-
1. Abans del descans, l’equip del
Guinardó sentenciava amb el 4-1.
A la represa, i arran de l’expulsió
d’un jugador del Martinenc, el Je-
sús i Maria va intensificar el seu
domini i va tenir opcions, marcant
Ferreres el 4-2. La imatge, cons-
cients que s’ha de millorar en l’as-
pecte defensiu, dóna esperances
al conjunt de l’Aube que demà vi-
sita el Torredembarra. La plantilla

ha sofert moviments. Ed-

gar (Rapitenca) entrena i podria
fitxar. El porter Carlos (Morell)
amb qui es va parlar, no fitxa per-
què segueix al Morell. Es el cas
de Vates, que interessava però
continuarà a Alcanar. Manel Subi-
rats, per la seua part, és baixa.
Fitxa amb el Vinaròs. Hi ha interès
amb d’altres jugadors, un defen-
sa i un centrecampista. Sergio
Auré, porter ampostí que està al
Vinaròs, ja debutarà dissabte. Ha
fitxat.  Destacar, per últim, la bo-
na sensació que va fer el jove Hu-
go, amb 16 anys, al camp del
Guinardó. 

Sergi Auré, nou porter
del Jesús i Maria. Manel
Subirats i el porter Enric

han estat baixa

Fitxatge
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Les dificultats actuals ja són
grans, per tots els clubs. I s’a-
greugen si hi ha imprevistos.
L’Alcanar es veu implicat en una
situació d’aquesta mena. El con-
tenciós s’origina fa anys quan
era president Juan Lopez. Lla-
vors, es va fitxar al tècnic caste-
llonenc Naüm Mingol com a co-
ordinador. Una vegada es van
trencar els vincles, Mingol va re-
clamar el que considerava que
era seu i com que, tot i rebre

dos talons, no va poder cobrar-
ho, va denunciar al club. En una
primera instància, l’Alcanar va
sortir guanyador del judici. Però
Mingol va apel.lar i, en una se-
gona citació, fou el guanyador.
La conclusió és que l’Alcanar ha-
via d’indemnitzar al tècnic. I ho
ha anat fent però no del tot,
amb el greuge que suposa la si-
tuació amb els interessos que
s’acumulen. La reclamació és
oficial i, per tant, l’Alcanar ha de

pagar. 
La junta va comentar l’afer

als jugadors i els va explicar el
que comporta de cara a la se-
gona volta, amb dificultats de
mantenir els costos actuals. Da-
vant d’aquesta tesitura, juga-
dors locals van acceptar seguir
sense cobrar perquè ho puguin
fer els de fora i es mantingui el
nivell. I jugadors com Vates que
han tingut propostes (J. i Maria)
segueixen. 

Els jugadors de l’Alcanar donen suport al club
UN CONTENCIÓS AMB UN EXENTRENADOR COMPORTA PROBLEMES 

El Perelló va remuntar i va em-
patar contra un Valls que es va
avançar en el marcador al primer
temps amb el 0-2, fruit de dos
contraatacs ben elaborats i ben
culminants, amb encert. El Pere-
lló, al primer temps, no va poder
entrar en el partit i si bé va tenir
arribada i va reclamar dos fores
de joc considerant que no eren,
va demostrar que està en un mo-
ment de desconfiança. A la repre-
sa, però, va aparèixer l’orgull pe-

rellonenc, davant d’un Valls que
va fer dos passes enrera. Roger,
aviat, va marcar l’1-2 i el partit va
entrar en una fase emocionant. El
Perelló, encoratjat per l’afició, va
empènyer més amunt i va empa-
tar a la sortida d’un córner que no
va ser-ho. El debutant Robert Ló-
pez va fer el 2-2. El Perelló, a tra-
vés de Mohedano, encara tindria
una opció per haver fet el 3-2. Tot
això fins que va arribar la batussa
entre jugadors. Amb el 2-2 (89’),

Vicent va anar a buscar una pilo-
ta que havia anat a la banqueta vi-
sitant. Va anar ràpid. Des de la
banqueta vallenca es va allunyar
la pilota, no deixant treure de ban-
da al jugador local que va respon-
dre “agredint a un nostre”, deien
des de Valls. Els jugadors de la
banqueta visitant van anar a per
Vicent i allí es va originar una ba-
tussa i el final, quan mancava el
temps afegit. El Perelló fa set par-
tits que no guanya. Rep el Roda.

Remuntada i final ‘mogut’
PERELLÓ-VALLS, EL PARTIT ES DONA PER ACABAT AL 90 (2-2)

L’Alcanar va empatar contra el Morell (3-3) un partit que va deixar
un mal cos perquè els canareus guanyaven 3-1 (76’). Però les conce-
sions defensives i no saber sentenciar el duel, van generar l’empat
d’un Morell que es va trobar amb el punt, quan més complicat ho te-
nia. Alfons Royo deia que “vam fer una primera meitat excepcional.
Penso que un 2-0 o un 3-0 era el resultat. A la represa, en canvi, van
ser més efectius i vam reaccionar al gol del Morell amb els dos de
Chimeno. Però llavors no vam estar del tot atents en defensa i vam
pagar-ho car amb el 3-3. Malgrat això, al final vam gaudir d’ocasions
per haver pogut guanyar un partit en el que vam merèixer fer-ho”. 

L’Alcanar deixa escapar un 3-1 i cedeix
un empat contra el Morell

CHIMENO VA TORNAR A MARCAR DISTÀNCIES

Cristian Regolf està progressant jornada a jornada. I si té confiança,
és un jugador que pot decidir, com ho està fent darrerament amb l’Am-
polla. El jugador ampostí, cedit pel CF Amposta, va marcar quatre gols
a Calafell i ja es situa entre els màxims artillers de la categoria. El par-
tit va estar igualat a la primera meitat però l’1-2, obra de Regolf, a la
vora del descans, va fer mal a un Calafell immers en mil problemes i
limitacions. A la represa, l’Ampolla va sentenciar. Robert va fer l’altre
gol i al final 1-5. L’Ampolla, que tenia les baixes de Marni, Eric, Brigi i
Obi es recupera de la derrota contra el Vilaseca. I es manté a la part
alta de la taula, en bona línia. Demà visita el Catalònia. 

Cristian Regolf lidera a l’Ampolla que
es reivindica a la part alta de la taula

VA FER 4 GOLS, A CALAFELL (1-5)

El R. Bítem va guanyar al camp de la Selva (0-4) en un partit
canviat d’ordre a petició dels locals i que es va acceptar. L’e-
quip de Sergio Navarro va anar per feina i no es va acomodar.
El pichichi Angel va obrir el marcador i el R.Bítem es va trobar
còmode gràcies a que estava ben posat. A la represa, amb su-
perioritat numèrica, els de Bítem van sentenciar amb gols de
Sergio Ruiz que va completar un hat-trick. El Remolins-Bítem
rebrà diumenge el Roquetenc (16 h) i després visitarà la Canon-
ja. Segueix en el grup capdavanter de la taula. Ruben Barriga
(Horta) ha tornat al R. Bítem i ja va debutar. 

Diumenge (16 h), derbi:
R. Bítem-Roquetenc

HAT-TRICK DE S. RUIZ A LA SELVA. DEBUT DE RUBEN

CANAL TERRES DE L’EBRE

El Catalònia va guanyar en el der-
bi contra el Tortosa (2-1). Primer
triomf oficial dels jesusencs con-
tra el conjunt roigiblanc. La victò-
ria li permet agafar oxigen des-
prés de tres derrotes. El Tortosa,
en canvi, no passa pel seu millor
moment, amb 2 punts de 12.
Malgrat això, segueix a un punt
de la segona plaça, per la igual-
tat extrema que existeix i que fa
que del segon al vuitè només hi
hagi tres punts. 

El derbi va ser igualat. El Cata,
d’entrada, deixava el control de
la pilota al Tortosa i buscava,

quan la recuperava, l’esquena de
la defensa rival amb passades a
Eugeni. Així va tenir dues situa-
cions per crear perill. Amb un
partit tàctic i de respecte, una ac-
ció a pilota aturada podia decidir.
I arran d’un córner, indecisió de
marcatge de la defensa visitant, i
Rovira, en segona jugada, aprofi-
ta una passada forçada però
efectiva (amb qualitat) de Jordi
Tomàs per fer un gran gol, en-
viant la pilota a l’escaire. Amb l’1-
0, el Tortosa va incrementar el
seu domni i va poder empatar
amb dues situacions amb supe-

rioritat numèrica en què va fallar
la darrera passada. I també amb
dues rematades a porteria, de
Ramon i de Pere. El final del pri-
mer temps fou visitant, amb bo-
na circulació i intervenció dels
mitgespuntes que van fer mal a
la defensa local. A la represa, el
Cata va sortir molt endollat. Aviat
va crear perill i es veia que el Tor-

tosa no estava ben posat. Una
contra va acabar amb una passa-
da de la mort milimètrica de la
promesa local Jordi Tomàs (17
anys). Leandro es va anticipar i
va fer el 2-0. El gol va noquejar el
Tortosa que va reflectir que està
ara mancat de confiança. El Cata
es va fer fort en defensa i contro-
lava el partit. Així va ser fins al gol
de Monje (errada de marcatge lo-
cal). Després, Asín va tenir l’em-
pat. I el Cata, a la contra, a tra-
vés d’un brillant Toni Ondazabal,
va poder fer el tercer. Al final, 2-
1 i victòria balsàmica per al Cata.  

El Cata s’emporta el derbi
Els locals es refan després de tres derrotes. El Tortosa fa quatre jornades que no guanya

TRIOMF HISTÒRIC, CONTRA EL TORTOSA (2-1)

Rovira, gran gol, i
Leandro van fer els

locals. Monje, el visitant

Gols

Reconeixement a Francesc De la Vega que, després de l’operació, potser
haurà de deixar el futbol.

La Cava va guanyar el Roque-
tenc (2-1) i es refà després de
l’ensopegada a la Selva. I, d’a-
questa manera, es connecta en
la lluita per la segona plaça. 

El partit fou obert. Els locals
van avisar amb dues ocasions,
clares, però fou el Roquetenc
qui, en una contra ben portada,
amb bona passada interior i bo-

na definició de Baiges, es va
avançar. Ferran empatava per la
Cava empenyent la pilota des-
prés d’una rematada de Perelló.
A la represa, amb l’1-1, el derbi
va ser obert, amb anada i torna-
da, sobre tot al final. Jaime va
marcar, de falta, el 2-1. El Ro-
quetenc va oferir una bona res-
posta, gaudint de dues opcions

per empatar. Els locals, per la
seua part, també van tenir-ne
per sentenciar en un final similar
al del partit del Perelló. Tres
punts que donen confiança a la
Cava. El Roquetenc va millorar
però això no li serveix per deixar
la cua. Els locals, amb baixes,
van recòrrer al juvenil altres cop
amb Eric i Joan. 

La Cava s’enganxa a la segona plaça
EL ROQUETENC VA FER UNA BONA IMATGE, PERÒ SEGUEIX A LA CUA

El Gandesa va vèncer a Vilase-
ca (1-2) i, d’aquesta forma, es
manté a la part alta de la taula.
L’equip de la capital de la Terra
Alta va acabar l’any passat amb
dificultats, 4 punts de 24 però
ha començat el 2014 amb força
i recuperant la identitat, tot i tenir
diverses baixes. Les dues victò-
ries seguides li permeten recu-

perar la confiança . A més, a Vi-
laseca va demostrar disposar
de molta autoestima perquè el
partit se li va complicar quan al
minut 43 el Vilaseca va fer l’1-0.
A la represa, però, Genís, inspi-
rat, va empatar. El Vilaseca, com
li va passar contra l’Ampolla, a l’i-
nici de la represa, va sortir de la
confrontació i el Gandesa va

crèixer, imposant-se i marcant
Gumiel l’1-2. A partir d’aquell ins-
tant, els gandesans van reple-
gar-se i el Vilaseca, amb un joc
directe buscant a Gallego, va
buscar l’empat però sense en-
cert, tot i gaudir d’una opció. El
Gandesa afronta amb piles carr-
gades el primer partit de la 2a
volta, també, fora, a Valls.

El 2014 li va bé al Gandesa
DUES VICTÒRIES SEGUIDES
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TERCERA CATALANA

De vegades per mirar endavant cal mirar enrere. Què va passar fa un any a
l’equador de la lliga en la jornada 17? Els dos líders de la Primera Catalana
eren ja Ascó i Santfeliuenc; els últims cinc classificats: Morell, Valls, Sants,
Cervera i Torredembarra, només es va salvar el cuer, van baixar quatre dels
últims cinc llocs a més d’un Reddis que estava amb 22 punts a la posició 11.
Anem a la Segona Catalana. El líder ja era el Jesús i Maria amb 36 punts li
seguien la Cava, Alcanar, El Catllar, Tortosa, Vila-seca, Remolins-Bítem i
Gandesa de la posició 2 a la 8, només sis punts de diferència la mateixa
igualtat que aquesta temporada. El classificat numero 9 Camp Clar amb 25
punts va descendir amb la qual cosa no és una garantia tenir aquests punts
per salvar-se. Els últims cinc classificats eren Roquetenc, Salou, J. Catalonia, Sant Pere i Sant
Pau i Cunit , tres d’ells van descendir juntament amb Camp Clar. Quants punts es necessiten
per mantenir-se? Jo aplico unes matemàtiques molt barates que gairebé mai fallen, si el classi-
ficat el Roda està en el lloc 13 amb 19 punts, 17 jornades, és un punt per partit, si mirem la
temporada passada el classificat en la mateixa posició tenia 20 punts, o sigui el mateix, un punt
per partit amb la qual cosa en la jornada 34 el cinquè classificat per la cua hauria de fer 34
punts així va ser: Calafell i Camp Clar 33, i el sisè per la cua va fer 43 que va ser el Jesús
Catalonia, amb la qual cosa per salvar-se matemàticament es necessiten 45 punts. Per tant, 17
per a l’Ampolla i Tortosa, 23 Alcanar, 22 Jesús Catalonia, i 27 El Perelló. A favor del Perelló que
té deu partits a casa, en contra el Jesús només en té set. Pel que fa a ascensos, no sé si La
Cava, Remolins-Bítem, l’Ampolla, Gandesa o Tortosa els interessa l’ascens tal com està el pati
econòmic, amb la qual cosa no s’estranyin veure el Morell subcampió o Gandesa que vulgui
somiar una temporada a Primera Catalana, clar que això són tot suposicions, també l’equip que
promociona pot perdre.
A la Tercera Catalana, la temporada passada, El Perelló ja era líder en la jornada 17 i l’Olímpic
segon. Aquí res va canviar i els últims 5 classificats eren Atlas, Sant Jaume, Santa Bàrbara,
Tivenys i Campredó, tres d’ells van baixar. Aquest any poden ascendir dos equips fins i tot el
segon de forma automàtica, aquest any de moment corre una mica el vent a favor per a
Camarles, Ulldecona, Deltebre o Batea ja que en els altres dos grups implicats estan en fase
d’ascens els filials Vila-seca B i Torredembarra,  un no pot ascendir i l’altre igual renuncia. 
Com veuen de la jornada 17 a la 34 poc dista, els dos primers classificats van ser els matei-
xos excepte El Catllar que era a la tercera plaça. Els descensos estaven ja perfilats excepte
Reddis que estava al lloc 11 en Primera Catalana i Camp Clar novè en Segona Catalana. Aquest
any hi ha una mica de diferència per les possibles compensacions a totes les categories. Si bai-
xen 3 equips catalans de segona divisió B, podrien baixar sis equips de Primera Catalana, sis
o cinc de Segona Catalana i depenent dels descensos, si baixa el Roquetenc, el Jesús
Catalalonia o El Perelló, descendirien de tres a cinc equips de Tercera catalana. Vostès es diran
que tot i els tres possibles descensos de segona divisió B, poden ascendir alguns de tercera,
si i no, la passada a la primera de les tres rondes ja van caure tres, de mitjana pugen un o cap.
Per molt que en les futures 17 jornades vegem en cadascuna d’elles resultats sorprenents poc
canvia en les primeres places i un cop vaig fer un estudi que el campió i subcampió en vint tem-
porades en el 75% de vegades ja està en les primeres tres o quatre places a la jornada 17, una
cosa és si la pilota entra o no entra i altra són les matemàtiques casolanes que aplico amb les
dades, com sempre vaig dir el campió en la jornada 4 ja està el 95% de les vegades en les cinc
principals posicions i a l’equador de la lliga tenim gairebé perfilada el que serà la jornada 34 .
PERQUÈ ÉS EL TERCER GOLEJADOR CRISTIAN REGOLF?. M’explicava un cop Edu Albacar que
un entrenador el va castigar set partits sense jugar per baix rendiment, això sempre li va que-
dar gravat i mai més li va passar a la seva trajectòria professional. Cristian Regolg té qualitat
però li mancava sacrifici i continuïtat. A ell li feia il·lusió jugar contra el Tortosa perquè va jugar
de juvenil en aquest equip.  I el míster Cotaina el va castigar a la banqueta i només va sortir
cinc minuts. Des d’aquell dia Cristian ha canviat d’actitud, corre i marca gols. Si molts jugadors
s’esforcessin més serien sempre titulars.
DAVID TORRES NOTÍCIA. Aquest any pateix el secretari tècnic del Jesús i Maria com mai, però
l’alegria que aquesta setmana li ha donat la seva dona Eva supera els dos ascensos, serà mare
per tercera vegada, per a què després diguin que no està en forma el secretari tècnic d’aquest
equip.
TERCERA DIVISIÓ. Aquest Ascó està en mal moment, tercera ensopegada en el seu feu però el
més important és que la meta que tenien de mantenir la categoria l’han aconseguit. La
Rapitenca va aconseguir un important punt a Figueres que dóna molta moral. Diumenge el milio-
nari Ascó arriba a la Devesa. Dels equips que comanden els sis primers llocs quatre no han
pogut guanyar en al camp de l’equip del Montsià, Cornellà, Montañesa, Terrassa i Europa no van
aconseguir els tres punts, només el Rubí. El meu pronòstic és tot menys un empat, el meu desig
és que guanyi la Rapitenca, però m’agradaria una mica més important que els aficionats que no
van a veure a la seva Rapitenca aquest diumenge siguin més rapitencs que mai.
PRIMERA CATALANA. Guió previst el Jesús i Maria tenia un partit difícil al camp del líder, li vaig
dir al secretari tècnic que era important marcar un gol en els primers 15 minuts i així va ser, al
minut 2 (0-1) el que passa que des del minut sis al divuit van rebre tres gols, però ha estat l’ú-
nic equip que al líder li ha marcat dos gols en el seu camp. Aquesta setmana poden haver nove-
tats en aquest equip amb altes de diversos jugadors. L’Amposta patir i patir al minut 66 perdien
1-2, però la remuntada  va ser èpica, el míster Nacho va arriscar en els últims minuts amb un
3-1-3 -3 i va donar resultat, sinó ho hagués fet hauria perdut. El diumenge de guanyar l’Amposta,
les aigües tornaran al seu curs, però arriba el Viladecans, segon classificat i en les últimes sis
jornades ha fet cinc victòries i un empat.
SEGONA CATALANA, BALANÇ DE LA PRIMERA VOLTA. 18 equips en competició, 14 d’ells estan
immersos en l’ascens i descens i els altres quatre: Reddis, Calafell, Selva i Roquetenc ja tenen
gairebé assegurat el seu lloc la temporada propera. En 17 jornades, aquestes són les meues
qualificacions. Excel.lent: R. Bítem i l’Ampolla. Aprovat: Gandesa, Tortosa, la Cava, Catalònia i
Perelló. Mig suspès: Alcanar. Suspès: Roquetenc. El que són les coses. Si la setmana passada
el Gandesa va ser l’únic en guanyar de les nostres terres, en aquesta solament dos han perdut
i ha estat en derbis amb altres equips ebrencs. El Reddis, 47 gols a favor i solament 7 en con-
tra. Amb guanyar set parttis serà campió. S’avorrirà a partir de la setmana santa. El millor: entre
els 8 primers classificats, cinc ebrencs. Set equips separats per 4 punts per disputar-se la pro-
moció, el que mai s’havia vist.  Balanç de la primera volta. Els millors locals per punts i ordre:
Reddis, Gandesa, la Cava, Morell que solament han perdut un partit. El segueixen Tortosa,
Catalònia i l’Ampolla. Els millors visitants: Reddis (imbatud), R. Bítem (un partit perdut), Valls
(dos), l’Ampolla, Canonja, Tortosa i  Morell.
Entre els primers locals/visitants solament repeteixen Reddis, l’Ampolla, Tortosa i Morell. La set-

La 1a, 2a i 3a catalana estan gairebé sentenciades

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

mana passada vaig avisar del gran moment de forma de Cristian Regolf i aquesta setmana ha marcat
4 gols i ja és el tercer pichichi d’aquesta categoria. I Angel i Joel del R. Bítem en el podi dels sis pri-
mers. Això confirma que cal apostar més pels joves doncs donen més rendiment que altres goleja-
dors veterans. Remuntada èpica del Perelló que perdia 0-2, contra el Valls. Va arriscar el mister
Molinos amb tres davanters a la segona part. Aquest equip només ha perdut un partit al seu camp i
aquest va ser contra el segon millor fora de casa, el R. Bítem. En aquesta segona volta, deu partits
els disputarà a casa. Els de Valls estan indignats, després del partit de diumenge. Què li passa al
Tortosa? Quatre jornades, només dos empats. A Jesús van intentar jugar a futbol però és un camp
petit i poc es podia fer. L’equip està baix animicament, amb els darrers resultats. El Catalònia va sofrir
però va vèncer. I ara afronta dos partits claus, a casa contra l’Ampolla i després Calafell. Alguna cosa
haurà canviat al Roquetenc, van aguantar fins el 76 amb l’empat, a la Cava. Els de Santi pateixen con-
tra els cuers. Però allí estan, a la ‘pomada’. Quin gran partit Alcanar-Morell. Gairebé de Tercera divisió
amb dos gols de Chimeno. Què espera la Rapitenca per a fitxar-lo!. Es fartaria de fer gols. Corre més
que molts jugadors de la Devesa. Gandesa vaig comentar que podia ser el gran tapat. En aquestes
dues últimes jornades ha despertat i ha reaccionat remuntant contra el Perelló i a Vilaseca. I espai a
la dada: els centrecampistes han marcat 11 gols i 12 els seus davanters.  
TERCERA CATALANA – BALANÇ 1A VOLTA. Per mi, els equips revelació són els que acaben de pujar:
Batea, Corbera i Alcanar. La bona sorpresa: l’Aldeana. Els millors locals per puntuació: Ulldecona,
Batea, la Sénia, Pinell, Deltebre, Corbera i Flix; els millors visitants per ordre: Camarles, Deltebre, Flix,
Batea, Aldeana, Corbera i Ulldecona. Solament repeteixen com a millors locals i visitants: Ulldecona,
Batea, Deltebre i Corbera. Tots els equips que comanden la classificació van patir. El Batea va guan-
yar al 89, l’Ulldecona va fer el gol de la sentència al 87, el Deltebre malgrat anar guanyant 0-2,
l’Ametlla va empatar.li. Flix i Corbera van perdre. El Camarles no va jugar perquè al seu camp hi havia
molta aigua, un altre cop. Aquest és el tercer partit ajornat (Flix, Aldeana i ara Sant Jaume). La tempo-
rada passada ja en va tenir tres i aquesta encara no ha acabat.  
El que està clar és que en les següents set jornades quedaran definits els equips que aspiren a l’as-
cens dels cins que estan al capdavant. Estic segur que com a mínim un es despenjarà. Per al des-
cens, veig definits a Vilalba, ja la temporada passada va estar a punt de baixar i en aquesta amb tots
els canvis que van haver-hi al club a nivell de directiva i esportius, ho tenen complicat. I R. Bítem, l’al-
tre.  La resta pot passar de tot però recordem que Roquetenc gairebé segur que baixarà i Perelló i
Catalònia estan en la lluita. Per tant, poden haver-hi compensacions. També dependrà de si puja el
segon classificat. 
UN PERIODISTA EBRENC AMB GRAN FUTUR. El periodista Pau Folque després de la seua gran labor
a Benifallet i Flix com a cap de premsa, deixa aquesta tasca per començar nous projectes. Aquest noi
arribarà lluny i a més està molt ben acompanyat en la seua vida sentimental. 
SI NO POTS CÒRRER, BUSCA COM FER-HO. Diria un poeta, vaig llegir en el Pais fa quinze dies un repor-
tatge d’un atleta nomagerià de 95 anys, amb més de mil medalles, que ha decidit  recòrrer a l’euta-
nasia perquè en el seu país se li permet. A la seua edat encara guanyava els campionats de veterans
de la seua categoria. Una vegada, al gimnàs, hi havia un senyor de 99 anys que anava tots els dies.
Coneixo gent que si no pugés fer deport, podrien entrar en una depressió. I altres que si fessin esport,
els hi passaria la depressió. 
SPORT, DESIL.LUSIÓ. Llegeixo tots els dies l’Sport. Fa uns mesos van fer un suplement setmanal els
diumenges amb reportatges. L’Aventura ha durat poques setmanes. La idea era molt bona però no
entenc perquè la tiren endavant i la trauen en dos dies. Així està el periodisme. No és crisi de lectors
és crisi d’idees.

L’Alcanar ha millorat en les darre-
res jornades, des que Parra va
fer-se’n càrrec de l’equip. I diu-
menge va demostrar-ho a Móra
d’Ebre, imposant per 0-1, gràcies
al gol de Ricard (16’) i a la bona
feina defensiva. A més, els cana-
reus van fallar un penal a la repre-
sa. L’Olimpic, en crisi de resultats
(tres derrotes seguides) es com-
plica i molt.

OLIMPIC-ALCANAR 0-1

El Móra la Nova va obtenir una
victòria molt necessària. A la prime-
ra meitat, igualtat i dues ocasions
per equip. A la represa, Marc
Miravete, inspirat, va aprofitar el
rebuig del porter rival (1-0). Roca va
posar al camp a Fidel i a William,
guanyant en profunditat. Els
morencs van poder sentenciar amb
una acció de Pinxo però el Corbera
va poder empatar amb una remata-
da de Fidel que va evitar Ferran.  

MÓRA N-CORBERA 1-0

La Sénia, després de la indignació
de la setmana anterior, pel partit a
l’Aldea, va tornar a demostrar que
s’ha adaptat i que ha trobat el camí,
principalment a casa on ja porta
cinc victòries seguides. El partit va
ser molt disputat, amb tensió i no
es va decidir fins el final. Valeri va
fer l’1-0 (40’). Va haver-hi incertesa i
el Flix va poder empatar. Però al
90, Jonatan va marcar el 2-0. 

LA SÉNIA-FLIX 2-0

Nova victòria de l’Aldeana fora de
casa. Aquesta, important per a
refer-se després d’estar limitat per
les baixes. A més, va treballar mol-
tíssim per a sumar tres punts
davant d’un Vilalba que no va renun-
ciar a les seues possibilitats i que va
poder merèixer més, tot i que els
aldeans van tenir bones opcions.
Albert va fer el 0-1. Youness empa-
tava (65’) i Albert repetia (81’).

VILALBA-ALDEANA 1-2

L’Ulldecona encadena la segona
victòria seguida en imposar-se al
cuer R. Bítem. Segueix segon. No
va ser una victòria còmoda per a l’e-
quip de Sansano que va avançar-se
aviat (Yassine) i que posteriorment
va acomodar-se davant d’un rival
que va crèixer i que va fer bona
imatge. Els locals, desencertats, no
van poder sentenciar fins al 85
quan el pichichi Santi feia el 2-0. 

ULLDECONA-R. BÍTEM 2-0

El Batea crea il.lusió. Diumenge va
guanyar el S. Bàrbara, en el
darrers minuts i segueix progres-
sant, a la part alta de la taula. El
pichichi Cristian va fer l’1-0 al minut
5. Ximo Martí empatava abans del
descans. I amb l’1-1, el partit va
estar obert i en temps afegit va
arribar l’esclat de l’afició amb el
gol d’Agustí. El S. Bàrbara ha fitxat
Iker (la Cava).

BATEA-S. BÀRBARA 2-1

El Deltebre va cedir un empat al camp de l’Ametlla quan guanyava 0-2, gols
de Josep de la Torre al primer temps. Els de Cantó van estar ben posats,
sobre tot a la primera part, quan jugaven a favor de vent. A la represa, el
Deltebre va fer un pas enrera i no va sentenciar. L’Ametlla, amb pundonor,
va empatar en 5 minuts (Avraham i  Pepe). El partit va acabar obert i
hagués pogut passar de tot. Els locals, que van reclamar dos penals ‘un
fou clar’, van quedar satisfets per la remuntada davant ‘d’un rival d’entitat,
amb bons jugadors’. Mikel va tornar a jugar amb els caleros, després de la
lesió.

L’AMETLLA-DELTEBRE 2-2

Els forts aiguats de dissabte van
comportar dues suspensions. El
derbi de la Terra Alta entre l’Horta
i el Pinell no es va poder jugar i
tampoc va poder-se disputar el
duel Camarles-S. Jaume. El dia 1
de març potser la data.

SUSPENSIONS
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra N-Deltebre (16.30 h)
diumenge

Camarles-Horta (16 h)
Ulldecona-Sant Jaume (16 h)
L’Ametlla-R. Bítem (16.30 h)

Olimpic-Corbera (17 h)
Batea-Alcanar (16 h)

la Sénia-S. Bàrbara (16 h)
Vilalba-Flix (15.15 h)

Aldeana-Pinell (16.30 h)

RESULTATS

17 jornada, Tercera catalana  

Vilalba-Aldeana 1-2

la Sénia-Flix 2-0

Batea-S. Bàrbara 2-1

Olimpic-Alcanar 0-1

Móra Nova-Corbera 1-0

l’Ametlla-Deltebre 2-2

Ulldecona-R. Bítem 2-0

Camarles-S. Jaume sus

Horta-Pinell sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 16 38 17 36

2. Ulldecona 17 36 21 35

3. Batea 17 45 32 35

4. Deltebre 17 32 14 32

5. Flix 17 36 22 31

6. Corbera 17 36 29 29

7. Aldeana 17 31 30 27

8. la Sénia 17 36 26 23

9. Pinell 16 33 28 23

10. S. Bàrbara 17 30 30 23

11. Móra Nova 17 32 30 22

12. Horta 16 23 31 21

13. S. Jaume 16 27 36 21

14. Olimpic 17 35 39 20

15. Alcanar 17 23 34 18

16. l’Ametlla 17 25 33 17

17. Vilalba 17 19 51 11

18. R. Bítem 17 17 51 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 14

Calafell-Vilaseca (17h)
Catalònia-l’Ampolla (16 h)

Reddis-la Selva (17 h)
diumenge

Alcanar-Tortosa (16.30 h)
Cambrils-Morell (12 h)

la Cava-Canonja (16 h9
R. Bítem-Roquetenc (16 h)

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

RESULTATS

17 jornada, Segona catalana

Perelló-Valls 2-2

Reddis-Roda Berà 7-0

la Selva-R. Bítem 0-4

la Cava-Roquetenc 2-1

Cambrils-Canonja 1-1

Alcanar-Morell 3-3

Catalònia-Tortosa 2-1

Calafell-l’Ampolla 1-5

Vilaseca-Gandesa 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 17 47 7 46

2. R. Bítem 17 36 22 30

3. Morell 17 32 19 29

4. Gandesa 17 24 20 29

5. la Cava 17 22 20 29

6. l’Ampolla 17 33 23 28

7. Tortosa 17 31 21 28

8. Valls 17 28 22 26

9. Canonja 17 27 28 23

10. Alcanar 17 44 35 22

11. Vilaseca 17 23 23 21

12. Catalònia 17 20 20 21

13. Roda Berà 17 17 25 19

14. Perelló 17 24 38 18

15. Cambrils 17 18 27 16

16. la Selva 17 24 46 12

17. Calafell 17 14 44 11

18. Roquetenc 17 15 39 10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó perdia 0-3 però va
remuntar contra el

Palamós, assolint un empat
meritori, tot i que l’equip va

ser fràgil al primer temps.

Remuntada
PRÒXIMA JORNADA
Gramanet-Santfeliuenc

Vilafranca-Vilassar
Palamós-Rubí

Rapitenca-Ascó (diu 12 hores)
Terrassa-Figueres

Masnou-P. Mafumet
Cornellà-Manlleu

Santboià-Cerdanyola
Gavà-Europa

Castelldefels-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 21 13 4 4 33 15 43
2. Rubí 21 12 4 5 32 22 40
3.  Muntanyesa 21 11 6 4 33 18 39
4. Ascó 21 11 6 4 30 19 39
5. Cornellà 21 12 2 7 34 27 38
6. Terrassa 21 10 5 6 28 20 35
7. Palamós 21 9 7 5 39 35 34
8. P. Mafumet 21 9 5 7 20 18 32
9. Manlleu 21 9 5 7 26 19 32
10. Santfeliuenc 21 8 6 7 24 21 30
11. Vilafranca 21 7 4 10 23 25 25
12. Figueres 21 5 10 6 29 31 25
13. Masnou 21 6 6 9 21 30 24
14. Rapitenca 21 5 9 7 21 30 24
15. Cerdanyola 21 5 8 8 28 34 23
16. Castelldefels 21 5 8 8 21 25 23
17. Santboià 21 6 5 10 31 33 23
18. Vilassar 21 5 4 12 22 35 19
19. Gavà 21 5 2 14 23 32 17
20. Gramanet 21 2 4 15 12 41 10

Tercera divisió RESULTATS
21a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tecnofutbol-Catllar

Igualada-Alpicat

Martinenc-Horta

Torred-J. i Maria (dis17.30 h)

Amposta-Viladecans (diu 17h)

Torreforta-Marianao

Tàrrega-Vilanova

Balaguer-V. Alegre

Andorra-Almacelles

RESULTATS

17 jornada, Primera catalana

Balaguer-Andorra 2-4

Tàrrega-V. Alegre 1-0

Torreforta-Vilanova 2-1

Amposta-Marianao 3-2

Torredem.-Viladecans 0-2

Martinenc-J. i Maria 4-2

Igualada-Horta 1-0

Tecnofutbol-Alpicat 1-1

Catllar-Almacelles 3-3

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 17 38 18 38

2. Viladecans 17 29 14 36

3. Horta 17 31 17 31

4. Torreforta 17 33 22 31

5. Torredembarra 17 29 24 29

6. Tàrrega 17 20 16 28

7. Vilanova 17 22 12 27

8. Catllar 17 21 17 26

9. Igualada 17 23 25 24

10. Amposta 17 26 27 20

11. Almacelles 17 22 24 20

12. Andorra 17 23 30 20

13. Marianao 17 19 21 19

14. Tecnofutbol 17 22 25 19

15. Balaguer 17 19 35 15

16. J. i Maria 17 24 38 13

17. V. Alegre 17 18 33 11

18. Alpicat 17 15 36 9

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Xerta-Godall (15.45 h)
Roquetenc-Ascó (16.30 h)
Campredó-J. i Maria (16 h)
la Cava-Catalònia (16 h)

S Jaume-Ebre E (15.30 h)
Bot-Tivenys (16.30 h)

diumenge
Benissanet-Muntells (16 h)
la Galera-Arnes (15.30 h)

RESULTATS

17a jornada 4a catalana

Bot-la Galera 1-2

S. Jaume-Tivenys     0-3

La Cava-Ginestar        0-0

Campredó-Catalònia    sus

Roquetenc-J. i Ma.     sus

Benissanet-Ascó   4-3

Xerta-Muntells sus

Godall-Arnes 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       16 76 8 48

2. Campredó  16 44 18 31

3. Tivenys       16 38 21 31

4. Benissanet  16 33 34 31

5. Roquetenc  16 32 21 29

6. Arnes         16 27 19 28

7. Ginestar      16 42 20 27

8. Catalònia     15 32 23 26

9. la Cava       15 34 31 22

10. J. Maria     15  26 27 20

11. Ebre E.     16  19 27 20

12. Ascó         16  43 39 19

13. la Galera    16 16 25 19

14. Bot           16 23 37 15

15. Xerta        15 23 49 10

16. Muntells    15 10 51 2

17. S. Jaume   16 4 72 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Ac Catalunya-Riudoms

Olerdola-S. Cugat

Fontsanta-Santboià

Levante-Molins

S. Andreu-Gladiador

Suburense-Tortosa E.

Esc. Valls-C Clar

Vilafranca-Vilanova

RESULTATS

14a jornada 

E Valls-Vilafranca     1-0

Suburense-C. Clar     0-5

S. Andreu-Tortosa E 0-2

Levante-Gladiador   3-0

Fontsanta-Molins  2-1

Olerdola-Santboià 1-3

Ac Catal-S.Cugat        4-6

Riudoms-Vilanova           0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Tortosa E 52 16 38

2. Fontsanta 40 15 38

3. C. Clar 54 26 30

4.E Valls 36 20 30

5. Vilanova 29 20 20

6. Santboià 31 28 28

7. Molins 53 26 27

8. Vilafranca 27 23 22

9. S. Cugat 28 30 21

10. Levante 19 29 16

11. S. Andreu 27 36 14

12. Suburense 21 38 13

13. Olerdola 27 45 12

14. Ac Catalunya 20 51 10

15. Riudoms 16 33 9

16. Gladiador 18 62 3

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Quintinenc-Gavà

Vinyets-Ulldecona

Pla-Monjos

Borges-S. Sadurní

Icomar-Vallirana

Begues-la Cava

Montserratina-Cunit

RESULTATS

13a jornada 

Begues-Montserratina   1-3

Icomar-la Cava 2-1

Borges-Vallirana   0-5

Pla.S. Sadurní

Vinyets-Monjos  1-2

Quintinenc-Ulldecona 1-4

Gavà-Cunit 0-10

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 92 7 39

2. Ulldecona 84 15 32

3. la Cava 77 9 31

4. Cunit 60 24 28

5. Icomar 41 13 28

6. Begues 48 32 20

7. Monjos 26 35 15

8. Quintinenc 25 36 13

9. Borges 40 103 12

10. S. Sadurní 16 37 11

11. Pla 23 47 11

12. Vinyets 25 54 10

13. Vallirana 19 50 7

14. Gavà 4 118 1 

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 25-01-2014:
17.00 Remolins-Jesús i

Maria
17.15 Tortosa-La Senia
18.00 Canareu-Amposta

19.30 Rapitenca-Roqutenc
Diumenge 26-01-2014:
11.00 Vinaros-Ulldecona
11.30 Aldeana-Perello

Descansen: Alcanar i
Jesús Catalonia

RESULTATS

12a jornada 

Amposta-la Cava       sus

Filrey R.Bítem- descansava

Ulldecona-Rapitenca      2-0

Perelló-Catalònia   2-2

Alcanar-Tortosa   3-2

J i Maria-Canareu      3-2

la Sénia-Vinaròs       2-2

Roquetenc-Aldeana       0-6

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 33 12 26

2. Amposta 32 12 23

3. Ulldecona 33 15 21

4. Alcanar 28 20 21

5. Aldeana 37 15 18

6. J. i Maria 18 28 14

7. Tortosa 27 30 13

8. Roquetenc 18 23 13

9. Rapitenca 14 22 12

10. Canareu 16 22 10

11. la Sénia 27 38 10

12. Catalònia 28 38 9

13. Perelló 14 25 9

14. Filrey R. Bítem 19 44 7

Veterans
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El Godall, equip que juga una
lliga a banda, es va enfrontar
a un dels equips més en
forma, l’Arnes. Els de la
Terra Alta van demostrar el
seu bon moment i van posar
dificultats al Godall que, tot i
que va tenir altres opcions,
només va poder marcar un
gol mentre l’Arnes també va
disposar de possibilitats. El
Tivenys no va perdonar a
Sant Jaume on va imposar-
se per 0-3 i es manté en
zona d’ascens amb els
mateixos punts que
Benissanet, que va guanyar
per la mínima a l’Ascó, i el
Campredó, que no va jugar
com tampoc va fer-ho el
Roquetenc.
I és que van haver-hi tres
suspensions en la jornada,
pels aiguats de dissabte. El
cap de setmana vinent,
comença la segona volta. 
Pel que respecte el femení,
dir que el Tortosa Ebre,

màxim representant del nos-
tre futbol, a la Primera div-
siió, grup 1, va guanyar al
camp del Sant Andreu i, d’a-
questa forma, continua lide-
rant la taula, amb els matei-
xos punts que el Fontsanta
que, amb dificultats, va
guanyar el Molins. El Tortosa
Ebre visita el Suburense en
le jornada propera. 
A la Segona divisió, la Cava
va perdre per la mínima al
camp de l’Icomar on merei-
xia una altra sort i on va
veure frenada la seua ratxa
(2-1). En la propera jornada
visita el Begues. L’Ulldecona
va vèncer al camp del
Quintinenc i ara ocupa la

segona plaça. 

El líder frena a l’Arnes
QUARTA CATALANA I FEMENIDIUMENGE. A BENIFALLET

La Penya Barcelonista del
Perelló té previst una serie
d’actes coincidint amb el
30è aniversari. També es
celebrarà la 17ª Trobada de
Penyes Barcelonistes del
Baix Ebre-Montsià i Baix
Maestrat amb la presència
de més de 35 penyes del
nostre territori i la previsió
d’assistència de 400 perso-
nes. Des del Perelló deien
que “la nostra penya va ser
fruït de l’empenta i il·lusió
de cinc perellonencs, que
ara fa 30 anys, amb molt
d’esforç van fer possible el
que som actualment: una
gran penya barcelonista
arrelada al nostre territori
amb una massa social de
654 socis”. Avui divendres
dia 24 de gener “celebra-
rem una sèrie d’actes blau-
granes amb la presència
d’ex-jugadors (Robert
Fernandez), reconeguts

periodistes de prestigi
(Sique Rodriguez, Albert
Llimós,etc) i, en principi, tot
i les darreres noticies del
club, s’espera la presència
de destacats membres de
la Junta Directiva del FC
Barcelona. El programa
d’actes serà el següent:
18.45hConcentració socis i
penyistes al local social de
la Penya situat a l’Hotel
d’Entitats. 19.15 hores
Col·loqui sobre actualitat
blaugrana al Cinema-
Auditori Victòria. 20.15 h
Imposició corbatins del 30è
aniversari i de la 17ª
Trobada de Penyes barcelo-
nistes. 21h Recepció oficial
de les autoritats a la sala
d’actes de l’Ajuntament del
Perelló. 21.30 hores
Mascletà blaugrana a la
Plaça d’en Jaume II. 22 hes
Sopar de Gala al Restaurant
Censals.

Penya Barcelonista del Perelló
AVUI DIVENDRES, COMMEMORACIÓ 30È ANIVERSARI

Resultats

Toscà-G. Amics 4-0
I Rehau-Leis Clas 4-6
SA Casals-PM el 7B 5-1
Moet-Casa Maso 3-3.

Classificació.
1. SA Casals, 17; 2.
Toscà, 17; 3. Bar Aloha,
15; 4. Moet, 13; 5. Casa
Maso, 12; 6. Leis Clas, 6;
7. I Rehau, 6; 8. CF
Roquetes, 6; 9. G. Amics,
4; 10. PM El 7B,2. 

Propera jornada.
G Amics-CFS Roquetes
P. Remolins 2. 16 h
Bar Aloha-Moet
P. Remolins 1. 16 h
Casa Maso-SA Casals
P Remolins 1 18.10 h
PM el 7B-I Rehau
P Remolins 2 17.05 h
Leis Clas-Toscà
P Remolins 1 17.05 h

Desena jornada

FUTBOL SALA TORTOSA

El cadet masculí, va rebre
al C.V.Sant Boi 3-0 amb
parcials (25-18, 25-20 i
25-23). El juvenil masculí
es va desplaçar al camp
del C.N.Sabadell. 3-0 amb
parcials (25-21, 25-21 i
25-17). L'equip sènior
masculí "B" va guanyar al
Pintures Planell Igualada,
3-0 amb parcials (25-11,
25-19 i 25-20). L'equip
femení, es va desplaçar al
camp de l'Hortons, ven-

cent per 0-3 amb parcials
(21-25, 17-25 i 21-25).
Per últim, l'equip masculí
de segona catalana es va
desplaçar a Lleida guan-
yant per 1-3 amb parcials
(25-22, 16/25, 18-25 i 19-
25). En la pròxima jornada,
els sèniors masculins es
desplacen a Vilafranca i al
al camp del Sàndor. El
sènior femení rebrà a
l'Intermunicipal del
Penedés. 

Els sèniors no perdonen

CLUB VOLEI ROQUETES
Avatars és una empresa que
té per objectiu fomentar
l´esport com a eina educati-
va, formativa, de desenvolu-
pament personal, de millora
de la salut i de benestar per-
sonal i professional. Dintre
de les seves activitats futbo-
lístiques dóna a conèixer a
les empreses i altres col·lec-
tius els serveis consistents
en la organització i gestió
esportiva del grup de
Tecnificació de l'escola
Avatars. Enguany serà el
segon any que l'Escola
Esportiva està ubicada a
l'Aldea i realitza els entrena-

ments dilluns i dijous a l'es-
tadi municipal de la Unió
Esportiva Aldeana. Dani
Andreu Alcalde de l'Aldea:
"Ens sentim satisfets ja que
per segon any consecutiu
l'escola de Tecnificació, ha
dipositat la confiança en
nosaltres per poder renovar
aquest conveni, amb el qual
els xiquets i xiquetes del
nostre poble  puguen acabar
beneficiats de la millora en
el seu esport i sobretot en la
millora de la capacitat social
d'integració, de socialitza-
ció, i de valors que tant
necessaris són”.

Renovació del conveni amb l’escola
de tecnificació esportiva Avatars

A L’ALDEA

FELMAR B M LA ROCA, 36
H. AMPOSTA-LAGRAMA, 27

CH Amposta-Lagrama:
Gàlvez, Margalef (1), Rieres
(1), Tortajada (3), Simón (10),
Uliaque (7), Juncosa (3), equip
inicial, Haro (1), Arizabalaga,
Nin (1)

L’Amposta va perdre a la pista
de la Roca en un partit en el

que va estar minvat per les
nombroses baixes i les lesions
que van produir-se durant la
confrontació. 
Davant de tantes adversitats,
poc va poder fer l’equip
ampostí que, no obstant, va
estar dins del partit fins ben
entrada la represa que fou
quan la Roca ja va agafar un
avantatge que ja va ser deci-
siu. Ja cal pensar en recuperar
gent i en el proper partit.

Les baixes condicionen
CH AMPOSTA LAGRAMA

KH7BMGRANOLLERS 20
H.TORTOSA HIDROCANAL
26
Davant la qualitat i la joven-
tut de l’equip de Granollers,
l’Handbol Tortosa va dispu-
tar un bon partit, amb un
plantejament seriós des de
l’inici. Sense perdre el con-
trol del joc, el partit es plan-
tejava a priori molt igualat,
arribant a la mitja part amb

un resultat d’11-10. A la
represa, les tortosines van
pressionar en defensa, con-
centrades i amb moltes aju-
des no van deixar finalitzar
amb comoditat a les locals
que només van ampliar el
seu marcador en 9 gols. El
treball defensiu, combinat
amb l’eficàcia ofensiva, va
permetre les visitants
decantar el resultat.

Recuperen identitat
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

La visita a la pista del Reus
Ploms era complicada per
les baixes que té el conjunt
de la capital del Baix Ebre i

per la igualtat existents
entre els dos equips i que
es va comprovar sobre la
pista i és que el partit ha

estat igualat. 
Cap equip ha pogut portar
el duel on més li convenia i
el marcador així ho ha reflc-
tit sobre la pista. La màxi-
ma renda a favor dels
ebrencs ha estat de 4

punts al primer quart (13-
17), i la dels locals els 6
punts del final del partit.
En aquest escenari de
màxima igualtat i tensió, els
petits detalls són els que
marquen la diferència entre

l'èxit i la derrota, i els torto-
sins han comès algunes
errades massa infantils que
han impedit emportar-se la
victòria final davant d’un
Reus Ploms que ha estat
més precís en els moments

determinants (74-68).

Anotadors: Pau (0), Ruben
(0), Ramon (16), Miguel (4),
Joan (7), Ivan (3), Pau (5),
Jordi (12), Sandy (21), Ivan
(0)

Derrota del primer equip
CLUB BASQUET CANTAIRES. 74-68

Cursa Marxa del Pastisset
El grup esportiu Fent Sendera
organitza el diumenge, conjunta-
ment amb la UEC Tortosa i amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Benifallet, la cinquena edició
de la Cursa i Marxa del Pastisset.
En total, es preveu que hi partici-
pen 450 atletes. L’edició d’en-
guany tindrà un marcat caràcter
solidari i es recollirà material
esportiu que es farà arribar a
Esport Solidari Internacional.  A la
plana 10, hem entrevistat a Jordi
Bort. Sobre aquesta segona
prova, comentava que “serà la
segona de la llarga llista de 20,
que recordem que va començar
a Campredó el 12 de gener i aca-
barà a Horta el 23 de novembre.
L'itinerari previst no difereix gaire
del passat, tenint com a punts
claus el Balneari de Cardó i la ja
molt famosa Creu de Santos,
punt de trobada i de foto obliga-
da. La veritat és que l’organitza-
ció de Benifallet a la que he tingut
la sort de d'ajudar en el seus ini-
cis i aquest any fan una feina
excel·lent, i no voldria deixar de

remarcar les magnífiques "Dones
Meravella de Benifallet" que ens
obsequien en un bon i excel·lent
plat d'olla”. Finalment, Jordi,
sobre els aspirants, considerava
que “no m'agrada fer apostes, i a
més és molt prompte, però si
m'he de mullar diria que veig
Houssain Abaghad en homes i a
Judit Lamas en dones com a
rivals a batre. Ara bé en homes
tenim a Ramon Curto, Juan Jose
Oliva, Ahmed ElQayed i alguns
altres que poden aparèixer com
Kiko Martí, Albert Giné, Adolf
Aguiló... que poden donar molta
guerra, però aquests últims
molts cops tenen compromisos i
els costa més optar a guanyar el
circuit, ara bé a la Copa si
vénen... ja veurem que passa. En
dones, Gemma Colomé que ja va
guanyar amb a Campredó, Elena
Ferreres, Ana Belén Balagué,
Ragna i altres que poden donar
també molt de que parlar, però
com he dit, com en homes, la
regularitat té molt de pes  en un
circuit que és molt competitiu”. 

El Tortosa Ebre segueix
líder de la Primera

divisió

Líder

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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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

INGREDIENTS

• Llagostins de La Ràpita
• Pomes vermelles
• Cebes
• Oli d`oliva
• Sal
• Vi blanc

PREPARACIÓ:

En una paella amb oli d`oliva, posem la ceba i la sofre-
gim fins tenir-la al punt. La Retirem.

Repetim l`operació amb la poma tallada, i la retirem
també.

En una paella amb oli d`oliva, sofregim els llagostins,
després afegim la poma, i seguidament la ceba. Tot se-
guit posem el vi blanc i deixem reduïr. Bon Profit.

Plat de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Llagostins de la Ràpita amb carpaccio 

de poma vermella i ceba caramelitzada
RESTAURANT VENTALL FREDDY - SANT CARLES DE LA RÀPITA 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel poc ennuvolat amb la circulació de núvols alts i prims, si bé localment quedarà mig
ennuvolat per la formació de núvols alts i mitjans a sotavent del Pirineu i Prepirineu.
Malgrat això, la nuvolositat serà més abundant i compacta a l'extrem nord-est a partir
de migdia i quedarà entre mig i molt ennuvolat. Independentment estarà molt ennuvo-
lat o cobert al Pirineu, sobretot al nord de la serralada, la nuvolositat s'estendrà al
Prepirineu a la tarda on quedarà entre mig i molt ennuvolat.
Precipitacions
S'esperen nevades entre febles i moderades al vessant nord del Pirineu. A la resta de la
serralada s'esperen precipitacions febles, més extenses i continuades al nord i disperses
i intermitents a la resta, la cota de neu pujarà dels 800 metres als 1400 metres. Al ves-
sant nord del Pirineu s'acumularan quantitats molt abundants de neu (entre 10 i 40 cm
en 24 hores), a la resta acumularan quantitats poc abundants o abundants de neu(fins a
10 cm en 24 hores). Malgrat això, a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà i de l'Alta
Ribagorça es podran acumular més de 50 cm per sobre dels 1200 metres. A banda, a
d'altres punts del terç nord es podrà observar borrufa (neu transportada pel vent).
Temperatures
Les mínimes quedaran similars en conjunt, si bé localment pujaran lleugerament a la mei-
tat sud. Es mouran entre els -4 i 1 ºC al Pirineu, entre els -2 i 3 ºC al Prepirineu i nord de
la depressió Central, entre els 0 i 5 ºC al sud de la depressió Central i prelitoral nord i cen-
tral i entre els 4 i 9 ºC a la resta. Les temperatures màximes quedaran semblants, si bé
a punts de la meitat sud seran lleugerament més altes i a punts del Pirineu lleugerament
més baixes. Oscil·laran entre els 3 i 8 ºC al Pirineu, si bé al vessant nord no pujaran dels
2 ºC, entre els 8 i 13 ºC al Prepirineu, la depressió Central i al prelitoral nord i central i
entre els 11 i 16 ºC a la resta, les més altes al litoral sud.
Visibilitat
Entre bona i excel·lent a la meitat sud de Catalunya i a l'Empordà i bona a la resta, si bé
fins a primeres hores del matí hi haurà bancs de boira i boirina al nord de la depressió
Central. A banda, quedarà puntualment regular per la borrufa a punts del terç nord.
Independentment, serà dolenta al vessant nord del Pirineu i regular a la resta.
Vent
Bufarà vent de components nord i oest, entre fluix i moderat amb cops forts a zones
elevades, i de molt forts als cims del Pirineu on hi haurà torb. Bufarà tramuntana a
l'Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre moderat amb cops forts i alguns de molt forts.
Malgrat això hi haurà intervals de vent fluix i de direcció variable al nord de la depres-
sió Central, sud de la Costa Brava i nord del litoral central.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

15º 9°
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan    

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977444165 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 977730105/669794921 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31 (Amposta) 977702613

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És fàcil  que t'embarquin en situacions una
mica surrealistes, però  abans  de
començar  a queixar-te  analitza-les amb
atenció.

Taure
20/4 al 19/5

La teva  parella  avui estarà  per poques
concessions  i et  pot demanar  explica-
cions. Permet-li  que exposi  els seus
arguments.

Bessons
20/5 al 21/6

Les passions  poden  irrompre  en la teva
vida  de manera  agressiva. Si algú  inten-
ta  enredar-te, pensa-ho  abans d'accep-
tar.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs  d'estar  atent  als canvis  que es pro-
duiran al teu  voltant, perquè  pot ser  que algú
t'afecti  directament  i hagis  d'adaptar-te  a ell
tot seguit.

Lleó
22/7 al 22/8

Resultarà difícil  que puguis  relaxar-te
en el treball ,l'ambient  estarà  revolt .
Procura  destacar  al menys possible.

Verge
23/8 al 21/9

Els teus  amics  s'aproparan amb bones
intencions , però  oferint-te uns consells
que seran pocs  encertats . Compte.

Balança
22/9 al 22/10

Les teves  emocions  es dispararan  per
viure  situacions  estranyes , que  sigui  el
teu cervell  qui  dirigeixi  els teus  actes.
Has de tenir la sang freda.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui hauràs  de vigilar  iniciatives  perquè
tindràs  tendència a un excés d'optimisme,
que t'impedirà  veure  amb claredat  la rea-
litat . Busca consell.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aquesta  es presenta  com  una jornada
poc  propícia  per estalviar, ja que  tindràs
tendència  a  gastar  en objectes  super-
flus.

Capricorn
21/12 al 19/01

És probable  que els teus germans, els  teus
veïns o la gent  que t'envolta , tinguin  ganes
de discutir  per qualsevol  cosa que facis .
Ajorna  les discussions.

Aquari
20/1 al 18/2

A la teva família li costaràs  entrar  en raó  i
probablement  les seves  opinions  siguin
contràries  a les teves o almenys , això  sem-
bla  a primera vista.

Peixos
19/2 al 20/3

Aquesta  és una jornada  per confiar més
en l'esforç que la sort , perquè  és proba-
ble   que les coses  es torcin  en l'últim
moment.
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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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Més Ebre a l’escola, tal
com explicàvem la setmana
passada, convertint-se en
una eina educativa per als
alumnes i que ja té continuï-
tat aquesta setmana amb
dos centres més que
rebran el Més Ebre per a
poder mostrar-lo en una
classe als alumnes, perquè
puguin familiaritzar-se amb
la informació del territori.
I anem més enllà. Des d’a-
vui, el setmanari ja disposa
de vehicle propi per distri-
buir els 10.000 exemplars i
per a promocionar-se. El
vehicle, que a les fotogra-
fies es pot veure davant de
Vapiamo, on està ara la

redacció del setmanari, al
carrer Cervantes 13 de
Tortosa, servirà també per
a un nou concurs que es
posa en marxa des d’avui.
Les fotos que es facin al
vehicle de Més Ebre i que
es pengin al nou Facebook
del setmanari, el seu autor
entrarà en el sorteig d’un
sopar per a dues persones.
Serà una vegada al mes. 
Més Ebre, més proximitat.
Gràcies a la vostra compli-
citat ho estem aconseguint.
Setmana a setmana.
Gràcies a tots! 

Més Ebre, més proximitat

Des de fa dues setmanes,
tal com vam explicar al
número 700, Més Ebre
treu al carrer cada diven-
dres 10.000 exemplars.
Això ens possibilita arri-
bar a més ebrencs, per-
què el setmanari té més
recorregut i està present
en més poblacions del
territori, amb més quanti-
tat que fins l’any passat.
La progressió no s’atura
aquí. Des d’avui, Més
Ebre ja té el seu vehicle
per a la distribució i per
la seua promoció. I també
nova plana de Facebook
per incrementar la intere-
lació ja existent des de
l’any passat amb l’aplica-
ció de noves tecnologies.  

El gratuït setmanal segueix creixent

10.000 CADA DIVENDRES

A partir d’avui. Fes
una foto del vehicle
de Més Ebre, penja-
la al nou Facebook

del setmanari i
digues on l’has vist i
entraràs en el sor-
teig, un cop al mes,

d’un sopar en un 
restaurant de les
nostres terres. Ja
pots participar!

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                            


