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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

L'alcalde d'Alcanar, Alfons
Montserrat, va comparèi-
xer ahir davant els mitjans
de comunicació per a
explicar que el consistori
canareu ha rebut una
sentència desfavorable del
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que
farà que l'Ajuntament deixi
de cobrar 492.319 E en
contribucions especials
d'un conjunt d'habitatges
ubicats a la Ronda del
Remei, en el tram comprès
entre l'avinguda
Constitució i l'avinguda
Catalunya. “Les notifica-
cions individualitzades
s'havien d'haver fet abans
de la construcció dels habi-
tatges, moment que es
situaria entre els anys
2001 i 2005”. P3

«Un defecte en la notificació»

Les festes de la Candelera 2014 enguany incorporaran diverses novetats, sense renun-
ciar a la tradició. Tot i que els actes previs van començar el divendres 24 de gener, i
dissabte 25, amb l’obra de teatre del Grup Escènic de la Societat amb el Retaule del
Flautista, i amb el concert de la Banda de la Cala el diumenge 26; les festes majors tin-
dran lloc del 31 de gener, l’1, 2, 3, 4 de febrer. El pregó, avui, serà a càrrec de Josep
Martí, fill de la Cala, i actual Secretari de Comunicació de Presidència de la Generalitat. P9

Candelera 2014

Terres de l’Ebre. Minut de silenci en mostra
de rebuig davant la violència de gènere,
dimecres a Amposta, després dels tràgics fets
de dimarts. P5

Esports. La Rapitenca ha fitxat al jove Josep
Diez. Es d’Igualada i jugava amb el Burgos de
Ramon Maria Calderé. Podria debutar diumenge
al camp del Rubí. P11

Terres de l’Ebre. Torna la polèmica a Deltebre
per l’afer del Molí dels Mirons. CIU torna a
carregar mentre que el Grup Municipal
d’Esquerra dóna el tema per tancat.                P8Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

10.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

La setmana passada, ERC vam
sortir qüestionant el model que
impulsa CiU, conjuntament amb
el PP, la seva parella de ball
preferent arreu de les comar-
ques de l'Ebre, per al nou
Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l'Ebre (COPATE). En aquella
ocasió, els retrèiem que l'ac-
tual proposta d'estatuts s'allun-
ya de l'esperit inicial del projec-
te i que no garanteix la plena
representativitat dels ajunta-
ments competents. Al nostre
parer, la fórmula que s'ha esco-
llit per dirigir aquest nou orga-
nisme prioritza el model de
representació institucional de
partits que hi ha en aquest
moment als consells comarcals
i, en canvi, priva els ajunta-
ments d'un aspecte bàsic i
fonamental: decidir per si
mateixos el rumb de les políti-
ques estratègiques d'aquest
Consorci. Si ERC hem optat,
per tant, per projectar pública-
ment la negociació és perquè
els principals impulsors no han
respost generosament a les
peticions reiterades que hem
formulat els republicans en els
diversos espais en què s'ha dis-
cutit sobre aquesta qüestió. I
és que aquest projecte ens
genera molta il·lusió i, per
aquest motiu, no volem renun-
ciar als postulats sobre els
quals basem el nostre argu-
mentari. Perquè serem fidels a
la idea embrionària i perquè
creiem que és l'hora de poten-
ciar el pluralisme de veus que
conformen el municipalisme del
nostre territori, que dista molt
del grau de representació insti-
tucional que té el PP a les
Terres de l'Ebre gràcies als
pactes que aquest partit ha
subscrit amb la federació de
CiU. Garantir l'encaix de tots
els municipis a la Junta General
d'aquest nou Consorci és una
condició primordial, perquè els
ens locals han de poder expres-
sar-se de la manera més nítida
possible, sense filtres partidis-
tes. I la seva veu, agradi o no,
suma més vigor i força per
actuar en determinació i a favor
dels interessos generals del
territori que la veu sotmesa a
l'estabilitat aritmètica. 
Per tant, no ens trobem davant
d'una sortida d'ERC 'irrespon-
sable' o 'deshonesta', tal com
s'han apressat a etiquetar els
càrrecs territorials de CiU. Ens
trobem, malauradament, en un
últim intent per reconduir un
plantejament que ens allunya
de la filosofia amb què es van
iniciar les primeres converses
per a la creació del Consorci de
Polítiques Ambientals de les
Terres de l'Ebre. Aquesta enti-
tat pot esdevenir una de les
estructures amb més pressu-
post del territori i la que reu-
nirà, sense cap mena de dubte,
més projecció i transcendència
per al futur del món local.
Perquè els reptes van molt més

enllà de la gestió dels residus o
el control de les plagues que
causen estralls entre els cultius
i molèsties considerables a la
població. La Reserva de la
Biosfera, així com altres àrees
estretament vinculades a l'efi-
ciència energètica, adquiriran
progressivament més
importància. De fet, en tindrà
tanta com voluntat política sigui
capaç d'aglutinar el mateix
Consorci. I aquesta vessant
adquireix la dimensió que ens
cal quan són els ajuntaments, i
no els partits, els qui vetllen per
l'impuls dels projectes més
adients. 
No podem oblidar que aquest
Consorci, a més de nodrir-se
de recursos procedents d'al-
tres administracions superiors,
funcionarà també gràcies a les
aportacions econòmiques que
tenen el seu origen en les
arques dels consistoris
ebrencs. És per això que la
seva presència i participació
activa no pot ser subsidiària,
no pot delegar-se. Ens volen fer
combregar amb un model que,
d'entrada, exclou una part
importantíssima, gairebé
imprescindible, de membres
que haurien de tenir garantit el
seu encaix al més alt nivell.
Perquè se'ns fa difícil entendre
quin sentit pot tenir que hi hagi
municipis que, malgrat haver
delegat competències a aquest
nou ens i trobar-se dins els
límits de la Reserva de la
Biosfera, en canvi, es vegin pri-
vats de poder-hi dir la seva.  
El potencial que emanava d'una
idea brillant com la creació
d'una superestructura al servei
dels ajuntaments de les Terres
de l'Ebre, no es pot veure afec-
tat per un llarg i tens estira-i-
arronsa. És per això que estic
convençut que, finalment, s'im-
posarà la lògica del món local,
aquella que té com a objectiu
capital preservar el bé col·lec-
tiu de les tàctiques a curt termi-
ni. Tal com anunciava al titular
d'aquest article, el Consorci de
Polítiques Ambientals de les
Terres de l'Ebre és un dels pro-
jectes de més envergadura
territorial dels últims temps.
Lliurem-lo, per tant, a mans de
qui més beneficis en podrà
obtenir de la seva creació: els
nostres ajuntaments.

Jesús Auré
President de la Federació

Comarcal d'ERC al Montsià

El nou Consorci de Polítiques
Ambientals, un dels projectes de més

envergadura territorial

Opinió

Ramon Bel, el nostre Crac de la setmana,
és un exemple a seguir amb molts valors
que cal considerar. El principal, refer-se
d’una adversitat greu que va desencade-
nar-li un accident laboral, quan tenia 23
anys. La força, la il.lusió, la lluita i la per-
severància per tirar endavant un cop va
saber que no podria caminar més, són
dignes de destacar. Ell i moltes persones
com ell, que també han treballat i treballen
per il.lusionar-se, han de ser el mirall per
reflexionar i per traure lliçons de vida en
una època tan complicada com l’actual.

En la línia de la setmana passada, la capa-
citat de superació és la que s’ha d’aplicar
en tots els àmbits. Aquest deltebrenc ho
transmet avui, en una entrevista que no té
pèrdua pel sentiment i l’emoció que se’n
deriven. 
La resta de problemàtiques són menors al
costat de qüestions de vida com aquesta
que han de ser un referent per valorar el
dia a dia, els conflictes que existeixen i
que, com es pot comprovar, són totalment
diferents. Es una bona conclusió en una
setmana moguda informativament parlant. 

Editorial

Capacitat per superar-se

Els i les socialistes no podem donar-nos mai per
vençuts. Mai. I més amb els temps que corren, en
una societat carregada d’injustícies i desigualtats
on es fa més imprescindible que mai la lluita al
carrer i el nostre compromís social i cívic. Este any
que he estat orgànicament fora del PSC he seguit
amb especial interès el debat nacional. No m’he
mantingut al marge, crec que no hauria estat cohe-
rent amb mi mateix, però si que he autoanalitzat de
forma especial l’ organització a la qual he estat afi-
liat vuit anys. I quan veus que a cada decisió, a
cada posicionament al Parlament o a les declara-
cions dels principals dirigents del partit, el projecte
polític al qual et vas sumar sent un adolescent es
desmembra, et genera una certa sensació d’im-
potència i alhora d’incomprensió. Fa un any, ja vaig
intuir que el PSC deixaria de ser útil. Per això, a la
meua marxa va sumar-se la de més companys i
companyes que buscàvem una reacció positiva a
aquell PSC que no acabava d’assimilar el canvi de
paradigma en el qual la societat catalana s’havia
endinsat. Pensava llavors -i ho continuo defensant
avui- que corríem el risc de deixar de ser útils a la
societat i que mai res tornaria a ser com abans.
Estàvem assistint en tota regla a un canvi de la cul-
tura política i de la mateixa societat civil. Un canvi,
a més, aflorat des del carrer, de la base social del
país i que té com a denominador comú l’afany
democràtic i la il·lusió davant la resignació i els
greuges. Alguns vam empènyer el PSC a fer nos-
tres estos anhels de canvi, a entendre que el que
succeïa no era una crisi entre Catalunya i Espanya
fàcil de solucionar, sinó una crisi amb una base
estructural ferma que calia defensar amb posicions
coherents d’acord amb els nostres principis funda-
cionals i d’acord amb el que la nostra base social
ens reclamava. No volia que defensessin la inde-
pendència, volia simplement que estiguéssem al
costat dels que volien votar. Després de les elec-
cions, ens vam convertir en una esquerra obsessio-
nada amb l’ordenament jurídic. Una esquerra par-
lant de complir la llei, de respectar l’statu quo, de
legalitat i de pactes, d’acords amb l’Espanya de
Rajoy... Ens havíem convertit en el partit de l’ordre,
que tenia pànic als canvis socials i polítics. Amb
esta actitud, el PSC havia renunciat a ser l’epicen-
tre de la política catalana, un partit amb vocació de
govern i conseqüentment un instrument útil per a la
societat. Sempre he cregut en els partits polítics
com a instruments que canalitzen les ideologies i,
com a instruments, tenen també la seva etapa. Ara
bé, en el moment que la teua utilitat és qüestiona-
ble per la teva pròpia base i pels teus electors tens
dos sortides possibles, acceptar-ho i justificar-te o
revelar-te amb totes les seues conseqüències. I
això és el que he intentat fer jo durant estos mesos,
sense massa èxit, però amb el convenciment moral
que calia intentar-ho. Mai podré dir que no vaig
intentar canviar el PSC. Des de dintre i des de fora.
I no he estat sol, hem estat molts els companys i

les companyes
que ho hem
intentat des de
diversos àmbits,
però la direcció
del PSC ha
seguit amb el
seu camí de
forma inamovi-
ble. Un camí amb
el qual no puc
seguir com-
promès. No per-
què hagi deixat
de ser socialista,
tot el contrari;
com a socialista
compromès vull treballar per un projecte que sigui
útil per transformar la societat i combatre les injus-
tícies. No vull veure’m eternament remant contra
una direcció que té el suport legítim dels òrgans del
partit, no és una feina productiva ni gratificant. A tot
això afegeixo, no renuncio a res en absolut de tot
allò positiu que he aprés al PSC, que és molt, a les
amistats i complicitats fetes i al llegat dels diferents
governs on ha participat el PSC. Marxo convençut
que tenim moltes coses en comú, però alhora vull
treballar per superar el PSC i construir un projecte
socialment i nacionalment més útil.
Ara, com us deia, es hora de passar pàgina i mirar
al futur, i ho vull fer amb la mateixa il·lusió i entusias-
me que demostra la societat catalana a cada mani-
festació pública del seu compromís cívic. Vull
seguir amb política, perquè esta és la meua mane-
ra de comprometre’m amb la societat, i vull seguir
fent política des del socialisme català, sense renun-
ciar per tant als valors de la justícia, llibertat i igual-
tat d’oportunitats. Per això vull posar-me a treballar
amb els progressistes d’estes terres i de Catalunya
per assentar les bases d’un nou projecte polític,
sense excloure a ningú, sumant totes les sensibili-
tats de l’esquerra catalana. No posar límits, ni quo-
tes ni estereotips arcaics. Construir una esquerra
valenta, forta, amb visió d’Estat i d’obediència
exclusivament catalana. Un projecte polític que
torni la il·lusió als progressistes. Un projecte polític
que sigui en essència el que reclama avui la socie-
tat, defugint de les disfuncionalitats manifestes de
l’actual sistema de partits i constituir una nova
manera de fer política. Convido a les persones
socialistes d’este territori que han perdut la il·lusió
a què la recuperen de nou. Val la pena seguir llui-
tant, seguir-nos comprometent com sempre hem
fet pels nostres pobles i ciutats i per este territori
nostre, que mereix una esquerra progressista
valenta per seguir fent front a les injustícies. Ara i
aquí, els socialistes seguim !
Joan Alginet i Aliau, ha estat secretari de
Comunicació i Campanyes del PSC ebrenc i és
tinent d’alcalde a Deltebre.

Superar el PSC, construir una esquerra autèntica

Opinió
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El cost d'aquests edificis
era de 615.399,28 E, dels
quals un 20% eren aporta-
ció municipal, i un 80%, els
492.319 E, anaven a
càrrec dels veïns afectats.
Segons ha explicat l'alcal-
de, “les quotes que havien
de pagar els propietaris no
van ser comunicades mit-
jançant notificacions indivi-
dualitzades, a causa d'un
error de forma, de descoor-
dinació o de negligència, i
això va ser al·legat pels
veïns”. Ara, segons el
Tribunal Superior de
Jústicia, la falta de notifica-

ció individualitzada d'aques-
tes quotes és un motiu de
nul·litat de ple dret.
Les notificacions individua-
litzades s'havien d'haver fet
abans de la construcció
dels habitatges, moment
que es situaria entre els
anys 2001 i 2005, ja que el
projecte es va aprovar el
2001, el 2002 es va fer l'a-
provació provisional i defini-
tiva dels expedients d'orde-
nació i d'imposició de les
contribucions, i el 2005 es
van iniciar les obres,
moment a partir del qual
l'Ajuntament va perdre la
possibilitat d'ingressar
aquests diners, ja que la llei
diu que les notificacions han
de ser prèvies a l'execució. 
Un informe d'intervenció de
juliol de 2008, amb alcaldia
d'ERC al govern, advertia
que si es tramitava l'expe-
dient d'aquestes contribu-
cions especials, era quasi
bé segur que es declararia
nul de ple dret per falta de
les notificacions. 
No obstant això, Montserrat
ha explicat que “per tal de
defensar els interessos de
l'Ajuntament, es va intentar
esgotar totes les possibili-
tats de cobrar aquests
diners, creient que la falta
de forma més que un motiu
de nul·litat, es podia argu-
mentar com a un motiu d'a-
nul·labilitat, i això és impor-
tant perquè ens podria per-
metre corregir i subsanar
aquest defecte de forma,

però tant en primera com
en segona instància, ens
han dit que no, que es trac-
ta d'un dret constitutiu, i per
tant, aquests diners no es
podran cobrar. Així, el que
tenim en aquests moments
són uns drets de cobrament
de vora mig milió d'euros
que no es materialitzaran, a
causa d'una sentència que
ens arriba com a herència
de la gestió de governs
anteriors”. Montserrat
també ha manifestat que,
paradoxalment, aquesta
obra no siga una de les
denunciades als tribunals
per part d'un militant de
CiU. "Aquest expedient, pre-
cisament, no està al jutjat
d’Amposta. Com tampoc es
va qüestionar Turov i en
canvi si que se'ns va reque-
rir informació d'altres obres
d’imports de quanties molt
menors", ha destacat recor-
dant el desplegament de la
Guàrdia Civil al consistori el
20 de novembre passat.
"Estem convençuts que
aquella denuncia obeeix cla-
rament a un mòbil clara-
ment polític".

Descoordinació 
Josep Beltran fou Regidor
d’Urbanisme fins el 2003.
Sobre tot l’afer comentava
que “el que ha succeit aquí
és que va haver una desco-
ordinació entre un Govern
que surt i un altre que entra.
De tema en qüestió, es van
aprovar les contribucions

especials a meitat del
2002. Van haver-hi propieta-
ris que no van acceptar les
condicions d’expropiació i
van anar al jurat d’expropia-
ció. I això va paralitzar-ho.
El Govern anterior va aca-
bar el mandat el maig de
2003. I les obres van
començar el 2005. Fins lla-
vors, va haver-hi temps per
aclarir-ho, per comunicar-
ho. Però jo a partir del
2003 desconeixo perquè va
haver-hi aquesta falta de
diàleg per fer-ho. Si uns no
van dir-ho o els altres no
van preguntar-ho. No ho sé,
però aquesta descoordina-
ció en la transició de l’afer
amb un procediment en

marxa és la causant del
conflicte”. 
Josep Beltran, ara a l’oposi-
ció, acabava dient que “al
Ple d’avui (ahir per al lector)
volem plantejar que es faci
una comissió d’investigació

sobre el que ha passat.
Però no per buscar culpa-
bles. Que quedi clar.
Simplement perquè s’articu-
len els mecanismes davant
de situacions com aquesta,
perquè no tornin a passar”

L’Ajuntament d’Alcanar perd la possibilitat
d’ingressar vora mig milió d’euros

L'alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat, va
comparèixer ahir davant
els mitjans de comunica-
ció per a explicar que el
consistori canareu ha
rebut una sentència des-
favorable del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya, que farà que
l'Ajuntament deixi de
cobrar 492.319 E en
contribucions especials
d'un conjunt d'habitatges
ubicats a la Ronda del
Remei, en el tram
comprès entre l'avingu-
da Constitució i l'avingu-
da Catalunya.

“Un error produït en governs anteriors a l'actual provoca la pèrdua del cobrament d'unes contribucions especials”

Així va explicar-ho ahir l’alcalde Alfons Montserrat, després de rebre una sentència desfavorable del TSJC

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Josep Beltran, Regidor d’Urbanisme fins
el maig de 2003: “el problema que va
haver-hi fou de descoordinació d’un

Govern que surt i d’un altre que entra. I el
que hem de buscar és que situacions
com aquesta no es tornin a produir”
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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

L’Ajuntament de l’Ametlla té
a hores d’ara un deute reco-
negut de 18.706.409 E,
dels quals 16.854.805Û
corresponen a préstecs ban-
caris, 920.833 Û del
Consorci de Residus Baix
Ebre (REBE) i 930.770 Û
més a d’altres proveïdors,
situant el rati d’endeutament
en un 144,46%. Aquest és el
motiu pel qual l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar va
emprendre l’any 2013 un
ambiciós pla d’ajustament i
reducció del deute que en
els pròxims 7 anys i posant
el 2020 com a llindar, ha de
reduir el deute municipal
amb els bancs fins arribar al
39,24%. De fet, només al
llarg d’aquest 2014 es pre-
veu una reducció del
14,17%. Aquest deute,
però, es pot veure amortit-
zat de manera més imme-
diata, si l’Ajuntament acaba

cobrant els deutes pen-
dents, que pugen a
5.956.447 E, dels quals
488.577 E corresponen a
subvencions no satisfetes
per la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de
Tarragona, 967.869 E a
rebuts pendents de cobra-
ment de la recaptació de
2013 així com d’anys ante-
riors i el muntant més impor-
tant, 4.500.000 E correspo-

nents al conveni urbanístic
amb la mercantil Marina
Sant Jordi pels sectors K i O,
que l’any 2005 va presentar
recurs sol·licitant la nul·litat
del conveni, i que recent-
ment la Junta Consultiva de
la Generalitat de Catalunya
ha ratificat com a vigent i ha
demanat l’aval per aquest
import a la mercantil, asse-
gurant així el cobrament de
l’Ajuntament. Si es resten els

cobraments pendents per
aquest concepte, el deute
baixa fins als 12.749.962 E.
I és que segons l’alcalde,
Andreu Martí, “el Decret
Rajoy va suposar el paga-
ment als proveïdors, un
pagament que l’Ajuntament
va poder assumir amb la
corresponent càrrega finan-
cera i, per tant, augmentant
l’endeutament. Tot i això, cal
tenir en compte que per una
xifra similar ens deuen a
l’Ajuntament tant altres admi-
nistracions com altres pro-
veïdors. Per tant, l’important
és el pressupost anual que
són los ingressos i la despe-
sa que cada any tenim un
estalvi net positiu, que cada
any gastem menys del que
ingressem, per tant conclou-
re que des del punt de vista
financer l’Ajuntament té una
balança de comptes equili-
brada”.
Deute per habitant
Respecte a l’aparició d’infor-

macions en els mitjans en
què s’afirma que el
deute/habitant de l’Ametlla
és de 1.347 E, l’Ajuntament
considera que és un càlcul
erroni, donat que les respon-
sabilitats del pagament, no
se circumscriuen només als
habitants empadronats de
7.688 sinó que, mitjançant
el pagament d’impostos, el
càlcul es diversifica per l’ele-
vada estacionalitat dels
mesos d’estiu o entre la gent
que té propietats immobilià-
ries. Per posar exemples, es
cursen 6.860 rebuts del
consum d’aigua, 7.814
rebuts de la taxa d’escom-
braries i 10.297 rebuts de
l’IBI, calculant-se una afecta-
ció mínima de dues perso-
nes cada rebut. Amb la qual
cosa els percentatges es
distribueixen de manera
més moderada. Considerant
les dades del padró de l’IBI,
el deute es situaria als
818,43 E per contribuent. 

L’Ajuntament de l’Ametlla preveu reduir el deute
municipal en un 73 % en 7 anys

Aquest deute es pot veure amortitzat de manera més immediata si s’acaben cobrant deutes pendents que pugen a 5.956.447 Euros

ACTUALITAT

Prop de 400 persones
participen en algun dels
programes que impulsa
l'Ajuntament de Tortosa
destinats a promoure la
formació, la inserció labo-
ral i l'emprenedoria. Els
col·lectius que es benefi-
cien d'aquests cursos sub-
vencionats pel Servei
d'Ocupació de Catalunya
(SOC) són diferents quant

a edats i formació, però
tots tenen en comú la
necessitat de millora for-
mativa per tal de poder-se
reincorporar al mercat
laboral o d'entrar-hi per
primera vegada amb un
ofici après. 
Aquest últim seria el cas
dels 10 alumnes que pre-
nen part en una nova edi-
ció de la Casa d'Oficis, en

la seva modalitat de serra-
lleria, que durant aquestes
setmanes estan formant-
se a les instal·lacions
municipals de
Manteniment i Serveis, el
que habitualment conei-
xem com el magatzem de
la Brigada. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat
de la directora dels ser-

veis territorials d'Empresa
i Ocupació, Mercè
Miralles, del tinent d'alcal-
de de l'àrea de Promoció,
Emili Lehmann, i del tinent

d'alcalde de l'àrea d'Espai
Públic, han informat del
detall d'aquests progra-
mes en una visita als alum-
nes de la Casa d'Oficis.

Tortosa impulsa programes de formació,
inserció laboral i empreneduria 

Amb vora 400 alumnes inscrits

La Reial Arxiconfraria de la
Cinta s’ha proposat impul-
sar la campanya popular
per restaurar la coberta i la
llanterna de la capella de la
Cinta que va iniciar ara fa
uns mesos coincidint amb
les festes. L’impuls es con-
creta en una campanya
“Jo també restauro la
capella de la Cinta!”, amb
la qual es vol posar de
manifest que es necessita
tothom per restaurar-la.
Per unir-se a la campanya,
es demana una aportació
econòmica personal a tra-
vés d’un compte bancari
creat per a aquest motiu.
S’utilitza també una altra
fórmula, molt més directa,
a partir de donatius perso-
nals en el moment de
rebre un targetó.

“Jo també 
restauro la 

capella de la
Cinta!”

El Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre és l’única
administració de caire
comarcal a Catalunya que
subvenciona el 33,33 per
cent del cost total de les
revisions mèdiques per a la
pràctica de l’esport.
Aquest programa s’adreça
a totes les persones vincula-
des a algun club esportiu,
centre educatiu o entitat
esportiva oficial de la
comarca. Les revisions es
fan tots els dilluns no festius
en horari de 10 a 14 h, a
l’Hospital de Móra d’Ebre. El
preu de les revisions és de
76,00 euros, el CCRE n’a-
porta el 33,33 per cent,
que representa un estalvi de
25,33 euros.

Subvenció per a
revisions
mèdiques
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Dimecres al migdia, a la
porta de l'Ajuntament
d’Amposta, s'ha fet un
minut de silenci en de
rebuig davant la violència de
gènere que dimarts va
sumar una nova víctima a
Amposta.
Hi han estat presents els
membres del consistori,
representants de ABP dels
Mossos d'Esquadra, les
Directores de Serveis
Territorials d'Interior i de
Benestar i Família i els ciuta-
dans d'Amposta que s'hi
han volgut sumar. Manel
Ferré, alcalde d’Amposta,
va manifestar que "tant aviat
vam tenir coneixement del
fet, immediatament vam
emetre un comunicat con-
demnant que s'hagi produit
un fet d'estes característi-
ques a la nostra ciutat. Si
un fet de violència de gène-

re ja comporta una gran
repulsa per part de la ciuta-
dania, en aquest cas, com
que son dos persones afec-
tades, el trasbals és més
gran". Anteriorment al de
l’Ajuntament, es va fer un
minut de silenci prop del
carrer on vivia la víctima,

organitzat per l’Associació
de Veïns de l’Acollidora, a
través del seu president
Angel Porres.
Dimarts negre
Els fets van tenir lloc al
segon pis del número 92
del carrer Barcelona, on es
van trobar els cossos sense

vida de la parella cap a les
18.40 de la tarde dimarts.
L’home hauria matat la dona
amb una arma blanca i pos-
teriorment s’hauria penjat al
mateix domicili. La Policia
Local i els Mossos haurien
rebut l’avís d’un conegut de
la parella, a qui l’home hau-

ria trucat abans de treure’s
la vida, confessant la mort
de la seva parella. El cas de
violència de gènere va cau-
sar molta sorpresa i com-
moció a la capital del
Montsià. 
Condemna
El Govern de la eneralitat, a
través de Montse Gatell,
presidenta de l'Institut
Català de les Dones (ICD),
condemna enèrgicament
l’homicidi d’una dona a
Amposta, presumptament a
mans de la seva parella, i
expressa el seu sentit con-
dol a la família de la víctima.
La presidenta de l’ICD ha rei-
terat el ple suport del
Govern a les dones que tra-
vessen situacions de violèn-
cia masclista i al seu entorn,
així com el compromís d’a-
vançar en la seva protecció,
la coordinació i els mecanis-
mes de prevenció i detecció
precoç.

Minut de silenci en mostra de rebuig 
davant la violència de gènere

Dimarts va sumar una nova víctima a Amposta

En el punt de l'ordre del
dia sobre informes diver-
sos, del ple celebrat
dimarts , l'alcalde Marc
Mur va donar compte de
les darreres novetats
introduïdes en la pàgina
web de l'Ajuntament de
Flix dins l'apartat de
"Ajuntament. Transparència".
A través dels nous
enllaços creats, es pot
accedir a informació com
l'execució del Pressupost
a 31 de desembre de
2013, els convenis
vigents i el seu import, les
subvencions i els ajuts
anys 2012 i 2013 o les
percepcions econòmi-
ques dels càrrecs elec-
tes”.

Flix aposta 
per la

transparència

La Proposta, defensada pel
diputat Xavier Sabaté i que
ha estat aprovada en el si
de la Comissió d’Afers
Institucionals, assenyala
que el Parlament de
Catalunya insta el Govern
de la Generalitat a nego-
ciar, en el termini de 3
mesos, amb el Govern de
l’Estat els canvis legals
necessaris que facin possi-
ble la constitució de les
Vegueries de l’Ebre i del
Camp de Tarragona, com a
primer pas per al desplega-
ment de la Llei 30/2010,
de 27 de juliol, de
Vegueries.

Proposta del
PSC sobre la
creació de la

Vegueria

La Federació de l'Ebre
d'Esquerra ha exposat
públicament les mancan-
ces del model de nou
Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l'Ebre (COPATE) impul-
sat per CiU. Albert
Salvadó, secretari
d'Organització del partit,
després de lamentar que
encara no se'ls hagi facili-
tat per escrit la darrera
proposta d'estatuts, ha
advertit que 'si el Consorci

neix sense consens, com
passa ara, naixerà mort'.
Esquerra ha exposat les
importants diferències que
els separen del model
actual de Consorci, que
perpetua la majoria CiU i
PP des dels seus pactes
actuals de govern comar-
cal. 'Una de les principals
divergències està en la
representativitat al màxim
òrgan de decisió', segons
Salvadó. 
Per a ERC, el fet que a la

Junta General, màxim
òrgan del nou Consorci, no
es prevegi la representati-
vitat de tots els ajunta-
ments consorciats, quan
són ells els que tenen les
competències en àmbits
ambientals com la gestió
dels residus, és 'incom-
prensible'. 
Per a Salvadó, 'fruit dels
pactes entre CiU i el PP,
Soler ens proposa amplifi-
car artificialment la repre-
sentativitat del PP dins

dels òrgans de decisió del
Consorci, de manera que
se li permet assumir unes
competències i una repre-
sentativitat que no s'ajusta
a la realitat política de les
Terres de l'Ebre'. 
Salvadó ha lamentat 'la
incapacitat de Soler per
arribar a acords territo-
rials, tot anteposant altres
interessos als del conjunt
de les Terres de l'Ebre'.
Amb els estatuts propo-
sats per CiU, hi hauria ajun-
taments que no estarien
representats a l'òrgan
màxim de decisió. 
En aquest mateix aspecte,

el portaveu republicà del
Montsià, Jesús Auré, ha
criticat que CiU i PP impul-
sin un 'Consorci que perpe-
tua el vell model de partits
de representació des dels
consells comarcals, i d'a-
quí l'encaix de privilegi del
PP, quan la futura Llei de
governs locals elimina l'ac-
tual representativitat dels
partits dins dels consells'.
Esquerra, en canvi,
segons Auré, 'aposta per-
què en la Junta de Govern
estiguin representats i par-
ticipin en la presa de deci-
sions tots els ajunta-
ments'.

ERC vol que el nou Consorci Ambiental de les Terres de

l'Ebre suposi la reducció d'estructures polítiques

ACTUALITAT
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El diputat i secretari general
adjunt d’Esquerra, Lluís
Salvadó, acompanyat del
president de la Federació de
l’Ebre del partit, Gervasi
Aspa, i del secretari
d’Organització, Albert
Salvadó, ha presentat la
campanya ‘Votar és
democràcia’. Lluís Salvadó
l’ha definida més com ‘una
campanya més de país que
no pas de partit’. La cam-
panya va tenir el tret de sor-
tida amb l’acte del Fòrum de
Barcelona el desembre pas-
sat, i es desplegarà entre el
15 de gener i el 15 d’abril
per tot el país. Després de
les eleccions europees, es
reprendrà la campanya ja
encarada a assolir el doble

sí, i clourà amb la consulta
del 9 de novembre. La cam-
panya, segons Lluís
Salvadó, s’estructura en dos
eixos clars, d’una banda,
‘apel·la als valors democrà-
tics que comporta el fet de
votar’ i, de l’altra, ‘apel·la al
nou país que es vol cons-
truir, molt més just social-
ment’. Els missatges tindran
l’objectiu, segons Salvadó,
de ‘reforçar la confiança en
el procés de transició nacio-
nal i la il·lusió creada’. El diri-
gent republicà ha explicat
que el CEO mostrava que un
74 % dels ciutadans estan a
favor de la consulta i un 54
% a favor de la independèn-
cia; ‘per tant, això vol dir que
tenim un marge del 20 % de
persones, amb un profund
tarannà democràtic, que no
són independentistes i

sobre el qual podem incidir’,
afirma Salvadó. La campan-
ya engegada apel·la a
aquests indecisos per mos-
trar-los que les alternatives
de l’autonomia no tenen cap
via. Segons Salvadó, ‘els

hem de fer saber que l’alter-
nativa a la independència no
és quedar-nos com ara
estem, sinó el ‘Pla Rajoy’, és
a dir, el pla de la por, de l’a-
menaça i d’eliminar les
competències de la

Generalitat’. La campanya
també incidirà en les incerte-
ses que genera el procés
cap a la independència en
un sector de la població.
Per al diputat republicà, cal
que donem un missatge
clar: ‘El 9 de novembre vota-
rem i la consulta es portarà
a terme. Després que el 18
de setembre es voti a
Escòcia, Rajoy no podrà evi-
tar que també es voti aquí’.
Esquerra farà 900 actes
arreu de Catalunya, 25 dels
quals a l’Ebre. Alguns d’a-
quests ja s’han començat a
celebrar  i Salvadó ja ha
avançat que durant el febrer
es comptarà amb Marta
Rovira a la Ràpita i Alfred
Bosch a Tortosa; al març,
amb Oriol Junqueras a
Alcanar, i a l’abril amb
Terricabras a Roquetes.

La coordinadora territorial
de Joventut, Tere
Marcelino i el president del
Consell Comarcal del
Montsià, J. Martin
Masdeu, han presentat
aquesta setmana la jorna-
da informativa sobre for-
mació dual de comerç a
Alemanya.
L’institut iDEA s’encarrega
d’informar, preparar i
orientar a Espanya a joves
que desitgen realitzar una
formació dual a Alemanya.
Aquest institut ofereix un

curs de preparació de 14
setmanes (fins a 240
hores lectives en alemany,
tècniques d’estudi i tuto-
ries), 8 setmanes de pràc-
tiques en empreses, a
Alemanya, junt amb 170
hores lectives de reforç de
l’alemany; així com un con-
tracte laboral de formació
de dos anys en una empre-
sa del grup EDEKA.
La coordinadora de
Joventut ha destacat “la
importància per als joves
de tenir l’oportunitat de

formar-se i l’hora aprendre
un idioma, i més en un
moment en què l’alemany
representa un valor en
alça”. 
Per la seua banda, el pre-
sident del Consell
Comarcal del Montsià ha
destacat que “vivim en un
moment de molta compe-
titivitat laboral. És per això
aquest tipus de formació
pot obrir noves espectati-
ves al futur laboral per
aquells joves que aportin
per aquest model”.

Jornada informativa sobre formació professional

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta, en la sessió
ordinària del mes de
gener va aprovar una
moció que van presen-
tar conjuntament tots
els grups polítics que hi
tenen representació en
nom de la Plataforma
d'Afectats per la
Hipoteca en la que es
demana que s'iniciï un
procediment per poder
sancionar les entitats
financeres i altres grans
empreses que tenen a
la ciutat immobles de la
seva propietat que
estan permanentment
desocupats. El ple
ampostí ha portat enda-
vant aquesta moció per
la qual el consistori es
compromet a endegar
mesures municipals per
garantir el dret a l'habi-
tatge de la població. Un
cop detectats quins són
els habitatges que
estan permanentment
desocupats i s'instarà
els propietaris a que els
destinin a lloguers
socials per tal de posar
fi a aquesta situació. Si
en un termini concret no
s'arriba a ocupar l'im-
moble, l'Ajuntament pot
arribar a imposar mul-
tes de fins a 100.000
euros. 
La moció es va aprovar
per unanimitat dels
grups de CiU, ERC, PSC
i PxC. Cal remarcar que
una representació dels
membres de la
Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca va assis-
tir al ple en el que es va
aprovar la seva moció.

Sancionar els
bancs i grans

empreses amb
immobles
desocupats

Salvadó: «el 9 de novembre votarem 
i la consulta es portarà a terme»

Esquerra engega la campanya ‘votar és democràcia’ amb l’organització de 25 actes a les Terres de l’Ebre

Organitzada pel Consell Comarcal del Montsià

ACTUALITAT
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El portaveu del grup munici-
pal d’Esquerra de Deltebre i
primer tinent d’Alcaldia,
Gervasi Aspa, acompanyat
de regidors i regidores del
seu grup, ha fet saber en
roda de premsa les accions
portades a terme arran de
l’adquisició dels terrenys del
Molí dels Mirons. Abans,
però, el regidor d’Urbanisme i
segon tinent d’Alcaldia,
Rogelio Tomàs, ha excusat la
no presència de dues regido-
res --una, per motius de salut;
l’altra, perquè està de viatge--
i ha fet saber que, fins ara, no
havien fet cap intervenció
pública perquè així els ho
havia demanat Aspa, ‘en
entendre que era un tema
estrictament personal’. Tot
seguit, Tomàs ha deixat clar
que ‘no hi ha cap fisura dins
del Grup municipal d’ERC’ i
que ‘estem al costat del nos-
tre cap polític’. El regidor ha
culpat el candidat de CiU,
Lluís Soler, de portar a terme
una campanya amb la qual
‘sembla que tot es vàlid per
sufocar la força d’ERC i de l’e-
quip de govern’. Per això,
Tomàs ha advertit a Soler que

‘no tot s’hi val, en política, i hi
ha límits que no es poden
traspassar’. Per acabar, el
regidor, en nom del Grup
Municipal, ha instat el candi-
dat de CiU que, ‘si té alguna
cosa a denunciar, que vagi al
Jutjat. I si no és ètic i moral,
com ell diu, que sigui el poble
qui ho jutgi quan sigui el
moment’.
Gervasi Aspa ha insistit en la
legalitat i en la transparència
de l’operació, que ha tornat a
emmarcar en l’esfera privada
de la seva família. ‘No tinc res
a amagar, ni tinc res de què
estar penedit. No he fet res
il·legal, és un tema privat en
què l’Ajuntament no hi té res a
veure’. El portaveu republicà
ha fet saber que ha renunciat
a la Regidoria de Gestió i
Planificació del Territori i que
ha demanat a l’alcalde que el
nou Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) no inclogui
cap tipus de requalificació
urbanística per als terrenys
agrícoles adquirits amb la
seva dona, aprofitant una
subhasta pública del SAREB
o ‘banc dolent’. ‘Ho he fet per
donar tranquil·litat a la ciuta-

dania. Estem per treballar pel
poble i no vull que una cosa
d’aquest tipus pugui torpedi-
nar l’acció del govern i el tre-
ball dels regidors’, ha mani-
festat Aspa, que també ha
anunciat que ‘no participaré
en cap trobada tècnica o polí-
tica sobre el nou POUM, per-
què no vull que es tingui cap
dubte sobre la meva implica-
ció’. La cartera d’Aspa ara
l’exercirà Rogelio Tomàs.
Aspa ha denunciat una cam-
panya organitzada per CiU
basada en el ‘difama que
alguna cosa en queda, i men-
teix, que al final potser sem-
blarà una veritat’. I per això
el portaveu republicà ha estat
molt contundent: ‘S’ha acabat
el bròquil! El candidat de CiU
hauria de mirar més a prop

seu. Algú li hauria d’explicar
com alguns companys
seus, amb testaferros pel
mig o sense, han fet negoci
amb la bombolla urbanística,
amb l’energia i amb l’aigua
del riu’. Per a Aspa, ‘Soler
està fent el ridícul, i no és
ningú per donar lliçons d’ètica
i moral. Si tan elevat és el seu
llistó, el que hauria de fer és
marxar immediatament de
CiU, el partit que l’alimenta, i
que ha estat condemnat per
haver cobrat gairebé 7
milions en comissions pel cas
Palau, amb gent empresona-
da i tot’.Aspa també ha recor-
dat que el codi ètic de Soler
‘no li va impedir apujar-se un
75% el seu sou de president
de Consell Comarcal del Baix
Ebre’. A més a més, també li

ha demanat que ‘denunciï les
il·legalitats que té dins del seu
propi equip de l’Ajuntament, i
que comenci a denunciar les
construccions totalment
il·legals que, des de fa anys,
té en zona PEIN un dels seus
regidors’. Aspa ha anunciat
que, ‘a partir d’ara, anirem
denunciant casos com
aquest, i llavors veurem si la
seva ètica i moral és només
aplicable per als altres o
també per a ells’. A més, ha
afegit que ‘no és de rebut que
s’intenti difamar i fer il·legal
una cosa que és totalment
legal i lícita, i en canvi, les
il·legalitats de CiU les amagui
baix l’estora’. Aspa ha afirmat
que ‘és l’última vegada que
parlo d’aquest tema. S’ha
acabat el bròquil!’. 
L’alcalde José Emilio
Bertomeu ha manifestat que
‘respecto la decisió del regi-
dor de renunciar. Són un fets
que queden fora del Govern
Municipal i de futures actua-
cions urbanístiques. A partir
d’ara, hem de seguir treba-
llant igualment, amb el pacte
establert,  per tirar endavant
els projectes previstos. Com
a alcalde, garanteixo que no
es farà res que vagi en contra
dels interessos municipals. El
missatge per a la ciutadania
és de tranquil.litat”. 

Aspa: «S’ha acabat el bròquil»
El Grup Municipal d’Esquerra dóna per tancat el tema del Molí dels Mirons de Deltebre

L’agrupació local de
Convergència i Unió de
Deltebre ha requerit a l’alcal-
de de Deltebre que inicií l’ex-
propiació o transferència dels
terrenys adquirits per Aspa ja
que aquests són de gran
rellevància i d’interès públic
tal i com mostra el docu-
ment, vigent a dia d’avui i
aprovat per unanimitat el
febrer de 2007, de criteris i
objectius previ al Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal. El portaveu de CIU
Deltebre, Lluís Soler, ha des-
tacat que “aquest document
específica clarament que
aquesta zona ha de ser la
porta oest i principal entrada
de Deltebre i ha d’esdevenir
un espai clau per dinamitzar
el turisme. El mateix docu-
ment d’objectius i criteris,
que condiciona el futur plane-
jament urbanístic, considera
que les 50 finques –al voltant

91.000m2- de nova propie-
tat d’Aspa s’engloben amb
una actuació d’oportunitat
per a usos residencial,
comercial i recreatiu, entre
d’altres, i per unir un parc flu-
vial amb un parc lacustre a
l’entrada principal de
Deltebre on es situa l’actua-
ció. No s’entén perquè l’alcal-
de manifesta que no hi ha res
planificat quan el document
de criteris i objectius mostra
clarament que aquesta zona
juga un paper rellevant en el
futur del nostre municipi i, en
especial, del nucli de Jesús i
Maria”. Soler ha afegit que
“esperem que l’alcalde, per
responsabilitat, fos conscient
de l’existència d’aquest docu-
ment i encara pugui actuar en
conseqüència”. Des de CIU
Deltebre, i tot i que el tinent

d’alcalde copsi aquest fet
com a “normal i lògic”, es veu
d’una gran irresponsabilitat, i
un frau ètic i moral la compra
d’aquests terrenys. Soler ha
explicat que “si s’hagués
actuat amb responsabilitat i
pel bé del municipi, enlloc del
seu interès personal, hagués
posat a disposició de
l’Ajuntament la compra d’a-
quests terrenys”. Paral·lela-
ment, Soler s’ha preguntat
“perquè el regidor de Gestió
Territorial deixa aquesta car-

tera, tot i mantenir-se al
govern, si ell considera
aquest fet com a lògic i nor-
mal?”. “A més, si és tan nor-
mal, perquè no va contestar
públicament al Ple Ordinari de
5 de desembre de qui era el
nou propietari d’aquests
terrenys?”. Segons ha pogut
saber CIU, fonts del SAREB
apunten que els terrenys no
han estat comprats en sub-
hasta pública, sinó a la millor
oferta. Tota la suma d’aques-
tes fets, i juntament amb la
no aportació de la documen-
tació requerida en una instàn-
cia sobre la subhasta, ha
estat considerada per Soler
“una burla cap a la ciutadania
de Deltebre”. Soler ha
expressat que “després de
dos mesos, no es comprén
el silenci constant que han
mostrat l’alcalde i els regi-
dors de govern davant d’un
fet que condiciona el futur del

municipi i, en especial, de la
zona de Jesús i Maria per
molt que no prenguin cap
decisió i vulguin deixar pas-
sar el temps, la història de
Deltebre sempre mostrarà
com aquest equip de govern
ha deixat hipotecar el futur de
més de 12.000 persones i,
especialment, de tota la gent
que viu a l’àmbit de Jesús i
Maria per una actuació parti-
cular d’un regidor”. El grup de
CIU continua demanant el
cessament d’Aspa atès que
la compra d’aquests terrenys
es un “frau ètic i moral que
hipoteca la població” i, alho-
ra, que els regidors d’ERC
deixin d’amagar-se i, apel·lant
a la seva consciència, diguin
clarament si comparteixen
l’actuació d’Aspa per no
haver de pensar que tots,
conjuntament amb l’alcalde,
legitimen l’actuació.

CIU Deltebre demana la transferència a l’Ajuntament per
interès públic dels terrenys estratègics adquirits pel primer tinent d’alcalde

Els experts consideren que
és l’exemplar capturat
podria tractar-se d’una rata
de Gàmbia, una especie
que pot arribar als dos qui-
los de pes i que supera el
mig metre de longitud.
Quan la rata fou trobada
per una familia de
Deltebre, es va amagar
sota un cotxe i va acabar
morta. L’estiu passat,
veins d’Almassora ja van
detectar la presència d’a-
questa mena de rates
gegants a la seua localitat.

Una rata
africana gegant
visita Deltebre

L'home acusat d'haver
matat la seua dona al
setembre de 2011 a
Vinaròs i haver intentat
amagar el seu cos entre-
mig d'una paret en una
casa direcció Els
Eucaliptus (Amposta) ha
estat condemnat a 17
anys de presó, segons ha
informat el Tribunal
Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana
(TSJCV). El passat dia 23
el jurat popular trobava cul-
pable el processat i, ara, el
magistrat li ha imposat una
pena de 17 anys de presó,
així com 10 d'allunyament
dels familiars de la víctima.

17 anys de presò

ACTUALITAT

Resposta a la roda de

premsa de CIU

Deltebre de dimarts

CIU continua demanant

el cessament d’Aspa

“Si Aspa hagués actuat amb responsabilitat, i pel bé del municipi, enlloc del seu interès personal, els hagués posat a disposició de l’Ajuntament”

El Govern espanyol  vol
prolongar vint anys més
la vida últil de les nucle-
ars espanyoles, de
manera que de 40 anys
passen oficialment a
60. Esta prolongació
representa que les tres
centrals actualment
operatives a l’entorn de
les Terres de l’Ebre, és
a dir, les dos d’Ascó (I i
II) i la de Vandellòs (II),
continuarien en produc-
ció fins als anys 44, 46
i 48 respectivament. La
noticia ha estat ben
rebuda a la Ribera
d’Ebre perquè les
Nuclears són el motor
de la comarca amb gai-
rebé 1000 persones
que hi treballen. No obs-
tant, Ecologistes en
Acció qualifica de greu
provocació i irresponsa-
bilitat l’anunci realitzat
pel govern i demanda
un canvi urgent de la
seva actual política
energètica.

Més vida a les
nuclears
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El passat cap de setmana es
va celebrar com tots els anys
la Festa de Mossèn Sol: dis-
sabte 25 de gener unes 150
persones es van reunir al
Temple de la Reparació per
celebrar l'eucaristia presidida
pel bisbe de Tortosa; en aca-
bar, es va servir un vi d'honor
a l'Espai Mossèn Sol. Per
altra banda, diumenge 26 un
centenar de persones van
participar en la Ruta Mossèn
Sol, una caminada organitza-
da per l'Associació Amics
dels Josepets per diferents
espais d'interès de la ciutat
històrica i del nucli antic de
Tortosa. El matí va començar
al Fortí d'Orleans, i d'allí es va
anar seguint l'eix de la
Tortosa emmurallada pel

Portal de Tarragona i el
Baluard de la Victòria, fins al
barri de Santa Clara, on es
va visitar l'església i el claus-
tre del convent de Santa
Clara; a continuació, la pas-
sejada va continuar fins l'es-
glésia de la Puríssima, el con-
vent i els seus jardins. El
recorregut acabava al
Temple de la Reparació i a la
seva cripta. Per finalitzar la
jornada, els assistents van
gaudir d'un esmorzar de ger-
manor als patis del col·legi
Sant Josep. Des de l'organit-
zació es vol agrair a Oriol
Segarra, llicenciat en història
i documentalista de la Festa
del Renaixement, el seu
paper com a guia de la ruta;
així com a tots els col·labora-

dors, persones i entitats que
han fet possible la trobada.
Els Amics dels Josepets con-
tinuaran promovent trobades
en record del col·legi Sant
Josep. Una institució actual-
ment desapareguda però de

gran estima i record per a
moltes generacions de jose-
pets, a més d'un bé d'interès
històric i cultural per a la ciu-
tat. Més informació a la pàgi-
na web http://amicsdelsjose-
pets.com.

Les festes de la Cala comencen avui divendres i seguiran fins el dimarts dia 4

‘Barcelona’

La campanya «Signa un vot
per la Independència» va reco-
llir en totes les Terres de
l’Ebre 8.724 adhesions durant
el cap de setmana de recolli-
da massiva arreu del país del
10 i 11 de gener. A Tortosa,
una d’aquestes peticions la va
exercir l’escriptor Gerard
Vergés i Príncep, des del seu

domicili davant d’un apoderat
de Tortosa per la
Independència. Va ser el
mateix autor qui va expressar
a la seva família la voluntat de
signar, i el seu fill Carles qui
ho va comunicar als membres
de l’ANC. Vergés es va mos-
trar content i satisfet de
poder signar.

Vergés vota per la independència

L’Escola Internacional ha
estrenat el seu primer núme-
ro de la seva revista INTER.
EIC Magazine. Aquesta revis-
ta està feta principalment per
docents i alumnes i amb una
tirada de 1.000 exemplars
per número està previst que
en tingui 4 cada any. La revis-
ta neix per donar veu a tota
la comunitat educativa:
docents, alumnes i també

als pares. És una nova fines-
tra per tant, per l’activitat
escolar i per la reflexió
pedagògica. En el primer
número de la revista hi parti-
cipen amb diferents articles,
el director i el president de la
F u n d a c i ó E s c o l a
Internacional, Jaume Vilella i
Josep Mª Bach, respectiva-
ment així com el director
pedagògic Claudi Fuster.

L’EIC crea la seua revista

Si seguim la programació,
avui divendres 31, serà el
dia del pregó. Aquesta
Candelera serà a càrrec de
Josep Martí, fill de la Cala, i
actual Secretari de
Comunicació de Presidència
de la Generalitat de
Catalunya. I després
enguany hi haurà un monòleg
a càrrec de Toni Moog i Eva
Cabezas, el preu 10 euros. I
a continuació festa amb Dj’s
locals.
El dissabte a la nit la protago-
nista serà la música al pave-
lló. La nit començarà amb
una orquestra i continuarà
amb el grup del territori que

fa música SKA els Xeic. Els
seguirà el grup de versions
de musica dels 80 i 90
Pachucos i tancaran la nit
Dj’s Mireia de Gràcia i Ferran
Lapuerta.
A més, el dilluns dia 3 com a
novetat hi haurà una degus-
tació de tonyina roja, amb
el suport del Grup Balfegó,
amb música en viu. El
dimarts 4 al matí arriba una
altra novetat, i es que és
recupera el Suquet Calero;

en aquest cas, a la Plaça
Nova. Així arribarà a la 32a
edició. 
A més, es passa el Ball de
la Darrera Coca al mateix
dimarts al matí.
“Aquest any hem cregut con-
venient recuperar una icona
de les festes de la Candelera
com és el Suquet Calero. És
un concurs que sempre ha
comptat amb participació, i
esperem que enguany també
sigui així. A més, hem decidit

apropar-lo al cor del municipi
portant-lo a la Plaça Nova”,
deia Eva del Amo, Regidora
de Festes. 
Una altra de les novetats d’a-
questa Candelera serà que
no es realitzaran els dinars al
pavelló sinó que des de la
Regidoria de Festes, de
l’Ajuntament, i amb la
col·laboració del sector de la
restauració local s’elabora-
ran uns menús de Candelera.
D’aquesta manera , es fa una
aposta per dinamitzar la res-
tauració al municipi.
Candelera, tradició
Les Festes de la Candelera
formen part de la identitat
dels caleros i, per tant, de la
seva tradició. 
Així no es pot concebre la
Candelera sense la Processó
en honor a la Mare de Déu
de la Candelera que té lloc el
dia de la patrona, 2 de
febrer, al vespre. 

Josep Martí, Secretari de Comunicació de
la Generalitat obrirà la Candelera 2014

Les festes de la
Candelera 2014
enguany incorporaran
diverses novetats, sense
renunciar a la tradició.
Tot i que els actes previs
van començar el diven-
dres 24 de gener, i dis-
sabte 25, amb l’obra de
teatre del Grup Escènic
de la Societat amb el
Retaule del Flautista, i
amb el concert de la
Banda de la Cala el diu-
menge 26; les festes
majors tindran lloc del
31 de gener, l’1, 2, 3, 4
de febrer.

Festa per commemorar Mossèn Sol,
fundador del col.legi Sant Josep de Tortosa

Va tenir lloc diumenge passat

ACTUALITAT

L'obra "Barcelona", escrita i
dirigida per Pere Riera i
interpretada per Emma
Vilarasau i Míriam Iscla. es
representarà al Teatre
Auditori Felip Pedrell el pro-

per dissabte 15 de febrer a
les 21 hores, dins de la pro-
gramació teatral organitza-
da per l'Ajuntament de
Tortosa per la temporada
gener-juny 2014.

L'alcalde de Deltebre, José
Emilio Bertomeu, ha visitat el
primer nadó del 2014 de
Deltebre: Jan Martínez
Queral, que va néixer el 9 de

gener a l'Hospital Verge de la
Cinta, i és el primer fill de la
parella formada pel delte-
brenc J. Maria Martínez i la
santjaumera Sandra Queral.

La segona quinzena de febrer tindrà lloc a Deltebre una nova edi-
ció del Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de produc-
tes fitosanitaris, amb l'objectiu de donar resposta als professionals
del sector agrari que vulguin aprendre a realitzar una pràctica fito-
sanitària correcta i obtenir el carnet.  El preu són 45 E. 

Actualitat

El conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
Josep Maria Pelegrí, i el direc-
tor el director executiu de
l’Obra Social ”la Caixa”,
Jaume Lanaspa, han signat la
renovació del conveni de
col·laboració, que suposa
una inversió de 450.000
euros per part de l’entitat
financera. L’acord permetrà
portar a terme 19 noves ini-
ciatives de conservació de la
biodiversitat i facilitarà l’ac-
cés al món laboral a més de

50 persones en risc d’exclu-
sió. 
Entre les actuacions que es
realitzaran al llarg del 2014
destaquen els treballs de pre-
venció d’incendis al Priorat i
al Parc Natural de Montsant;
la recuperació de paisatges
naturals al Parc Natural dels
Ports; la recuperació de
camins al Parc Natural del
Cadí-Moixeró; la millora
ecològica i paisatgística dels
aiguamolls, i la recuperació
de platges al Parc Natural del
Cap de Creus, entre altres.

Conservació dels espais naturals 

Primer nadó 2014 de Deltebre
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CRAC de la setmana: Ramon Bel i Arques, jugador Girona MIFAS
MICHEL VIÑAS

“LA VIDA POT CANVIAR QUAN MENYS T’HO ESPERES, PERÒ HEM DE VALORAR QUE LA TENIM”

Ramon Bel és de Deltebre.
Té 32 anys. La seua vida va
tenir un punt d’inflexió el dia
25 de febrer de 2005 quan
va sofrir un accident laboral
que, entre altres lesions, va
afectar-li la columna verte-
bral. Amb els dies ja van
informar-li que no podria
caminar més. Un cop dur,
amb 23 anys. Un canvi radi-
cal de vida. Ramon va ini-
ciar-ne una de nova i, a tra-
vés de l’esport i del seu
sacrifici, es va crear noves
il.lusions i ha tirat endavant.
Una història emocionant i
amb grans lliçons de vida.
Avui i sempre, Ramon és el
Crac de Més Ebre.  
Més Ebre: 25 de febrer de
2005. Un abans i un després.
Ramon Bel: Si, en el meu
cas, indiscutiblement, en va
haver-hi un. 
ME: Què va succeir?.
RB: Jo vaig plegar aviat de
l’Institut i molt jove em vaig
posar a treballar a la cons-
trucció. Tenia 23 anys, quan
un dia estava treballant a
Benicarló, i a l’alçada d’un
quart pis, es va esfondrà l’em-
bastida. Va ser un miracle sal-
var la vida. Però, en ser fort
muscularment, vaig poder
caure en peu, un fet que, tal
com em va dir el metge, va
ser la clau per salvar-me. No
obstant, van existir lesions
importants, greus. Al taló, a la
pelvis, a la vèrtebra lumbar 1
i la mèdula estava afectada
en més d’un 50 %. Em van
operar de tot a la Vall Hebron.
Vaig estar tres mesos. I allí ja
em van anunciar que no torna-
ria a caminar.
ME: Com reacciones?
RB: El primer que valores és
que era important estar viu,
després del que m’havia suc-

ceit. No obstant, el cert és
que vaig plorar molt a l’hospi-
tal. Però van ser els primers
dies. Després, poc a poc,
vaig anar assimilant la realitat
i em vaig refer. No em queda-
va d’altra. Primer ho havia de
fer per mi i després per la
meua familia, era molt jove i
quedava molt per davant.
Posteriorment, vaig anar a
l’Institut Guttman de
Badalona. Allí em vaig fer fort.
No vaig tenir cap depressió i
fins i tot els psicòlegs del cen-
tre em demanaven que jo
mateix parlès amb altres
companys disminuits per
transmeter-los il.lusió i ganes
de viure. S’ha d’entrendre que
la vida ens canvia, però hem
de valorar que la tenim. I hem
de saber aprofitar-la.
ME: L’esport va ajudar.
RB: Clar. L’esport m’ha donat
vida. A mi m’agradaven els
esports, de sempre. A
l’Institut Guttman entrenava
l’equip del Barça de cadira de
rodes. Un dia, el tècnic del
Barça em va venir a parlar
perquè li havien dit que jo
tenia molta il.lsuió per fer
coses. Em va plantejar d’en-
trenar amb ells. I vaig fer-ho.
Al principi em va costar però
cada dia volia jugar més i
més estona. Tot això fins que
el tècnic del Barça em va
posar en contacte amb el del
Reus. I vaig fitxar-hi, jugant
fins a sis anys a Reus. La
manca de subvencions ha fet
que l’equip deixés de compe-
tir. Durant aquests anys vaig
debutar també amb la selec-
ció catalana. I allí vaig fer
amistats amb jugadors del
Girona. Quan ells van assa-
bentar-se de que el Reus ple-
gava de la competició, em
van trucar per fitxar amb el

Girona. I així vaig fer-ho. Porto
tres anys. La veritat és que
enguany m’ho volia deixar
però el president del club em
va convèncer. Em va motivar
més encara. Abans vivia a
Girona. Ara vaig i vinc fins
Amposta, on visc amb la
meua parella. Els cap de set-
mana de partit ens quedem a
Girona. La veritat és que estic
molt content.
ME: Com va l’equip?.
RB: El cert és estem patint
una mica. Han marxat diver-
sos jugadors i estem ajudant
als joves a integrar-se i a
millorar. Es una campanya de

transició. 
ME: Es màxima divisió esta-
tal, no?.
RB: Si, anem a jugar al Pais
Basc, a Tenerife, a Sevilla, a
Madrid...és força competiti-
va.
ME: El Reus es desfà per
manca de subvencions. Quina
llàstima!.
RB: La veritat és que era l’ú-
nic equip que hi havia a la pro-
vincia. I és molt trist que s’ha-
gi de deixar de competir per
manca d’ajudes. Des d’aquí,
des del Més Ebre, aprofito
per reclamar a les institucions
que ajuden a aquesta mena

de clubs. No solament és una
qüestió esportiva. Estem par-
lant de donar vida a gent que
la necessita. I que la pot tenir
d’aquesta manera. Penso que
haurien de reflexionar-ho
ME: I en el teu cas personal,
has rebut ajudes?.
RB: Vaig cobrar una indemnit-
zació perquè em vaig moure

per fer-ho. I després tinc una
paga. Però quan he anat a
Benestar i Familia per si em
podien ajudar a alguna cosa
important com traure’m el
carnet de conduir, el vehicle
adaptat... sempre m’han dit
que no. Que amb la paga que
tinc ja és suficient. I així vaig
aguantant.
ME: El bàsquet no ha estat la
única eina?.
RB: No, també tinc un Quat i
un Tot Terreny. Faig submari-
nisme i, dins de les meues
possibilitats, no paro.
ME: El sacrifici la lluita i l’es-
foç han estat vitals. Però han
d’haver més ajudes en els
moments més delicats. 
RB:(s’emociona)...Mai podré
oblidar el que han fet per mi
els meus pares. I principal-
ment, la meua parella. Fa 14
anys que sortim junts. I quan
vaig tenir l’accident i, des-
prés, amb les conseqüències
que va comportar per a mi,
ella sempre va estar de forma
incondicional al meu costat. I
segueix. Mai es va plantejar
de deixar-ho, quan coneixo
casos que, malauradement,
si que ha succeit. També he
de destacar els amics. Grans
amics que ho han demostrat
en els moments més dificils. 
ME: Una entrevista amb
grans missatges?.
RB: Gràcies Michel per pen-
sar amb mi. I el missatge més
clar és que hem de tenir
il.lusió i valorar el que tenim. I
lluitar, sobre tot lluitar.  

Ramon és de Deltebre. Arran d’un 
accident laboral, fa nou anys, no pot

caminar. L’esport li ha donat vida. Una
història de lluita, sacrifici i superació.

Juga amb el Girona i la selecció catalana
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

José Mari Aliau, tècnic local,
deia que “és un derbi i un par-
tit diferent, motivant. De totes
formes, nosaltres necessitem
la victòria. Es un partit de
pronòstic incert i que serà
complicat. L’Amposta arriba
en un bon moment. Per nosal-
tres,  és una nova final i ja no
podem fer més concessions a
casa, on hem de guanyar el
primer partit”. El Jesús i Maria,
que ha fitxat a Edgar
(Rapitenca) -tal com vam
avançar-, va perdre a
Torredembarra (1-0) en la jor-
nada passada: “partit que
afrontàvem amb nombroses

baixes, i completava la convo-
catoria amb 3 juvenils i un del
B; tot i això l'equip en tot
moment va donar la cara al
partit. La UD Toderrembarra
es va avançar en la primera
arribada que va tenir mit-
jançant Isma Rojas amb un
bon cop de cap. Vam tenir
l'empat mitjançant dues oca-
sions que no vam poder apro-
fitar. I a la represa nosaltres
vam sortir decidits a aconse-
guir la igualada i més arran de
l'expulsió d'un contrari al minut
15 de la 2ª part quan vam
avançar línies i vam tancar l'e-
quip local i gaudint d'ocasions
però sense materialitzar-les”.
Va debutar el porter Sergi
Auré. Manel Subirats ha estat

baixa i ha fitxat amb el Vinaròs.
En principi, el J. i Maria recupe-
ra a Sebas, Francesc, a l’espe-
ra de l’evolució de Curto i
Barragán. Afegir l'absència
Jordi Esmel que es troba a
Anglaterra per estudis, i la ja
baixa llarga durada d'Iku.
Nacho Pérez, tècnic de
l’Amposta, del derbi, deia que
“els dos equips necessitem
guanyar. Però està clar que és
un partit diferent, amb altres
emocions pel fet de coneixe’ns
i de ser un derbi. Ens haurem
d’adaptar al partit, conscients
que el rival jugarà amb molta
intensitat”. Del duel contra el
Viladecans (2-0), Nacho recor-
dava que “possiblement va ser
el més complet en totes les

facetes. L’equip va saber
dominar i interpretar el joc en
totes les seves línees”. El
Viladecans es va quedar amb
deu (20’) i per això va jugar
més replegat. La clau del par-
tit, segons Nacho, “va ser
poder marcar ben aviat a la
segona part amb un gran gol
de falta directa de Gustavo, a
partir d´aqui, ja tot va ser més
fàcil aconseguint el segon gol.
L’equip va saber seguir amb la
mateixa idea buscant la porte-
ria contrària i tenint altres oca-
sions, jugant molta intensitat i
continuïtat”. Segona victòria
seguida. Aquesta contra el
segon. Ventura, gol important
per la confiança, va fer el 2-0.
Les baixes, al derbi: Aleix,
Batalla, Uliaque, per lesió,
Isaac, per sanció,  i Marcel,
que marxa cedit a l´Ampolla. 

Jesús i Maria-Amposta, el derbi

Segona jornada de la
segona volta. I es dispu-
ta el derbi ebrenc de la
categoria. El Jesús i
Maria rebrà l’Amposta.
Diumenge 17 h. Els
locals, que a l’anada
van guanyar, necessiten
tornar a fer-ho per asso-
lir el primer triomf a
casa i per tenir opcions
d permanència.
L’Amposta voldrà seguir
la bona ratxa.

SERGI AURÉ VA DEBUTAR AMB EL J. I MARIA QUE HA FITXAT EDGAR. MANEL SUBIRATS VA AL VINAROS

Diumenge a les 17 h, s’enfronten els dos equips ebrencs de la Primera catalana

M.V.

José Mari Aliau i Nacho Pérez, els tècnics. 

El Jesús i Maria afronta
una final per tenir

opcions de permanència.
L’Amposta voldrà

ampliar la ratxa de
victòries

Necessitat

Un penal fallat per Miguel, amb l’1-2, hagués pogut canviar el signe del derbi

L’Ascó madura a la Ràpita
TERCERA DIVISIÖ (1-3)

L’Ascó va emportar-se el derbi
ebrenc de Tercera al camp de la
Rapitenca (1-3). Un partit obert, i
que no es va decidir fins el final.
Com era de preveure, la Rapiten-
ca va cedir la pilota a l’Ascó que,
en els primers minuts, va contro-
lar bé el partit. Però en una acció
a pilota aturada, Cristian va pen-
jar la pilota i Munta va avançar-se
a Sergi, porter asconenc que de-
butava en lliga. 

Amb l’1-0, va ser la Rapitenca
qui va estar millor. Més posada.
L’Ascó, però, quan pitjor ho pas-
sava, va empatar, amb gol d’Er-
mengol. El partit va igualar-se. I a
la represa va seguir igual. Obert.
La Rapitenca va tenir una ocasió.
No obstant, fou l’Ascó qui va po-
sar-se per davant amb un gran
gol de Piju. L’1-2 va fer que el
partit tingués més alternatives.
La jugada clau es va produir al
minut 71. Penal. Miguel, que tor-
nava després de la lesió, va aga-
far responsabilitats. Sergi va en-
devinar la seua intenció. La

Rapitenca va acusar-ho i l’Ascó
va sentenciar amb gol de crac
del crac Sergi Moreno. 

L’Ascó, després dels dubtes
de les darreres jornades, va ma-
durar en el derbi. Es segon. La
Rapitenca, amb cinc derrotes a
casa, té dubtes, Està més prop
de la zona descens directe. Diu-
menge visita el Rubí. Marc Ver-
nent ja té l’alta. Julio, Raül (san-
ció) i Josué són baixa. El porter
cadet Matias, amb projecció,
anirà amb el primer equip diu-
menge.

Taxes arbitrals

El Calafell diu
que ja està tot

aclarit

DARRERA HORA

Dimecres, existia la següent
informació sobre l’estat actual
del CF Calafell . “Vist l'incompli-
ment d'abonar per tercer cop
el rebut arbitral de la catego-
ria, s'atorga un darrer termini
de pagament que finalitzarà el
dia 30 de gener a les 11
hores, l'incompliment del qual
comportarà la suspensió del
proper partit oficial (art. 312
del Reglament General). Per a
justificar el pagament caldrà
fer arribar el comprovant d'in-
grés”. El president del Calafell
va informar ahir a Icompeticion
que tot estava aclarit i que per
la tarde tenia una reunió amb la
Fereació per confirmar-ho. I
que diumenge anirien a
Gandesa. El temps dirà. La
Cava també va aclarir que ho
tenia solucionat després d’un
imprevist que ha sorgit però
que ja està controlat. 

La setmana passada comen-
tava (era només una opinió)
que podia ser interessant que
el CD Tortosa fes un pas enda-
vant per saber que pot passar
en el futur. O estructurar-se i se-
guir o obrir pas amb temps
perquè pugui intentar-ho algú
més. Dilluns es va comunicar
que hi haurà al febrer una as-
semblea i que la junta infor-
marà que no té intencions de
seguir i que s’ha de posar en
marxa el procès que marquen
els estatuts. Penso que és im-
portant que això hagi passat.
Com a mínim, ja existeix una
declaració d’intencions i el fu-
tur, d’una forma o d’una altra,
ha d’aclarir-se. No es poden do-
nar noms i cognoms però hi ha

informació
de que han
hagut mo-
viments i
que pot ha-
ver-hi un a
p e r s o n a
que té inte-
rés o amb la que s’ha parlat
perquè pugui tenir-ne. Serà
qüestió de temps, però s’havia
de fer alguna cosa. Això no es
cap garantia de solució però
marca un horitzó, en un sentit o
en un altre. I valorant de nou la
feina que està fent la gent que
queda, s’ha de buscar, si és
possible, una estabilitat amb
una direcció. El moment és dur,
però sempre poden quedar no-
ves il.lusions. 

Declaració d’intencions

El derbi entre el J. i Maria i
l’Amposta serà el partit de la jor-
nada a Canal Terres de l’Ebre,
diumenge a les 22 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.

Jesús i M.-Amposta, a Canal
Terres de l’Ebre, diumenge (22 h) 

L’opinió de Michel

La Rapitenca ha fitxat a
Josep Diez (Burgos). Té
19 anys. Es d’Igualada i
juga al centre del camp

Fitxatge

Inici del procès per escollir president i nova junta

Assemblea de socis
CD TORTOSA. 21 DE FEBRER

La junta directiva del CD Torto-
sa ha decidit iniciar el procés que
marquen els estatuts del club de
cara a substituir l'actual equip di-
rectiu i elegir nou president. Per
aquest motiu els socis seran
convocats a una assemblea ex-
traordinària el proper 21 de fe-
brer amb quatre punts a l'ordre
del dia: 1) lectura i aprovació de
l'acta anterior; 2) dimissió de
l'actual junta directiva. 3) consti-
tució de la junta gestora i convo-
catòria del procés electoral. 4)
precs i preguntes. La junta direc-
tiva, malgrat la possibilitat de po-
der finalitzar l'actual temporada,
ha cregut convenient avançar el
canvi directiu pensant que els
nous mandataris puguin posar
en marxa amb temps el seu pro-
jecte de cara a la propera tempo-
rada. Els actuals directius garan-
teixen que el club no quedarà
buit de poder durant el període
de convocatòria d'eleccions per-
què seran ells mateixos, si així
ho reafirma l'assemblea, els que

actuaran com a junta gestora du-
rant tot aquest temps, esperant
que puguin sumar-se altres nous
socis en aquest transitori grup
de treball fins la proclamació de
la nova junta directiva.

Moviments
En els darrers dies, amb infor-

mació fonamentada, s’ha sabut
que ja existeixen moviments per
tal de trobar relleus. Veurem si
surten a la llum. D’altra banda,
des del club s’ha aclarit que el te-
ma del local social, de poder
continuar al domicili actual quan
hi havia dificultats per a fer-ho, ha
quedat solucionat, després de
parlar-ho amb el propietari, arri-
bant a una entesa amb el lloguer.
Per acabar, dir que el Tortosa ju-
garà diumenge, pel tancament
del seu camp, a Amposta, con-
tra el Cambrils.

El Tortosa jugarà a
Amposta, diumenge

Tancament del camp

                                      







DIVENDRES 31
DE GENER

DE 201414

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

«»

SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Cava va empatar sense
gols contra la Canonja en un
partit en què, segons el tècnic
local, Santi Forner, “ens vam
enfrontar a un rival que, fins
ara, per a mi, ha estat el millor
equip que ens ha visitat. I això
que se li va lesionar Pedra a la
primera meitat, jugador de qua-
litat. I nosaltres cal dir que vam
estar bé. Es cert que Raúl va
fer diverses intervencions evi-
tant les opcions del rival. Però

també ho és que nosaltres en
vam tenir per a poder marcar i
guanyar”. De totes formes, se-
gons el tècnic vinarossenc de la
Cava, “l’empat va ser just. Fou
d’aquelles jornades en les que
cap dels dos eqiups podia per-
dre, pels mèrits que havia fet”.
La Cava es manté a la zona al-
ta de la taula ja a l’espera de la
visita demà al camp del Morell
abans de rebre al Tortosa. L’e-
quip continua afectat per les

baixes. A més de les ja conegu-
des per lesió (Callarisa, entre al-
tres, ho és amb el dit del peu
trencat), així com Herrero que
ha decidit no seguir, cal dir que
Reyes ha causat baixa perquè,
segons fonts de l’equip, va de-
manar-la. 
La junta de la Cava ha aclarit
que ja està solucionat el proble-
ma que eventualment va fer
que no es puguessin pagar les
taxes d’arbitratges. 

“La Canonja és el millor equip que ens ha visitat”
EL TÈCNIC DE LA CAVA CONSIDERAVA QUE FINS ARA

El Perelló va guanyar el Roda
en un partit que era una final.
Després de nou jornades sense
guanyar, els locals necessitaven
fer-ho i més en aquesta fase de
partits contra rivals de la seua lli-
ga. I no van fallar, en una segona
meitat sensacional. La primera
fou equilibrada, amb poques op-
cions  i amb un vent que moles-
tava el joc d’uns i altres. També
es va acusar el respecte i la
urgència que tenien dels dos

equips. A la represa, el Perelló va
tenir 20 minuts que van ser del
millor del campionat. Mohedano,
amb assistència de Roger, va fer
l’1-0. Tudela, de falta, va marcar
el segon. I Mohedano, amb  un
gran gol, va fer el tercer en uns
15 minuts molt intensos i
excel.lents dels de Molinos. El
partit, amb el 3-0, va equilibrar-
se. El Roda va reduir distàncies a
pocs minuts del final i amb el 3-
1, els locals, mancats de con-

fiança, van baixar pistonada. En
temps afegit, el Roda va poder
fer el segon gol però va fallar un
penal. El Perelló agafa aire i ja
pensa en el partit de demà a la
Selva. Un altra final en el seu ca-
mí per estabiliizar-se a la taula.
Van tornar a jugar joves dels
planters, un fet que cal destacar
per la importància que té per al
club i la població. Entre els joves,
va debutar amb 16 anys  Jack
Cid, deixant bones sensacions.  

Després de nou jornades, nova victòria
JACK CID, AMB 16 ANYS, DEBUTA AMB EL PRIMER EQUIP PERELLONENC

El Gandesa va perdre al camp del Valls (2-1). Segons Enrique Alei-
xendri, “vam fer una molt bona primera meitat, avançant-nos en el
marcador i controlant bé el partit”. A la represa, segons Enrique, “el
Valls va pressionar més amunt i ens va crear moltes dificultats amb
el seu joc directe i amb jugadors de molta presència física que saben
aprofitar-lo, entre ells Gomà Camps. Nosaltres que, a més ens vam
quedar amb deu, patim en aquestes accions aèries i ells ens van su-
perar”. El Valls va remuntar, però el Gandesa, a darrera hora, va tenir
una opció a través de Quim. “L’empat era el més just”, deia Enrique.
Marc i Jaume, per targetes, seran baixa. Batalla ja té l’alta. 

El Valls frena la bona ratxa 
del Gandesa

2-1. QUIM VA PODER EMPATAR EN TEMPS AFEGIT

El Catalònia va salvar un punt
en els darrers minuts, contra
l’Ampolla. Un punt de gran va-
lor, tal com estava el partit en
aquell moment. Al primer
temps, foren els locals els qui
van tenir una opció per avançar-
se. No obstant, els d’Oscar Ru-
mens van estar espessos.
L’Ampolla, més ben posat, va

fer el 0-1 amb un gol de Manel
que va poder fer fins a tres con-
trols dins l’àrea davant de la
passivitat defensiva local. A la
represa, el Cata tenia el vent en
contra. L’Ampolla, malgrat dis-
posar d’una opció inicial i una
posterior per decidir, no va
adaptar-se al factor metereolò-
gic. Va anar fent passos enrera

i el Catalònia, en accions d’es-
tratègia, des del córner, va po-
der empatar amb rematades
de Cornejo al pal. Cristian Ara-
sa va revolucionar el partit i va
protagonitzar les jugades més
clares dels locals. Ja al final,
una acció seva va servir a Eu-
geni per empatar. El duel, enso-
pit i condicionat pel vent, va viu-

re els millors moments. Opció
nitida d’Eugeni per fer el 2-1 i
penal de Cosido a Cristian no
xiulat (95’). Va faltar-li a Cristian
posar més el cos per a fer més
aparatosa la topada amb Cosi-
do. L’Ampolla segueix creixent.
Diumenge, a l’Aldea (16.30 h),
rebrà a l’Aldea. El Cata visita el
Vilaseca.

El Cata salva un punt en els darrers minuts davant de l’Ampolla, equip que
reclama un penal en temps afegit

MANEL VA FER EL 0-1. EUGENI VA EMPATAR. MARCEL (CEDIT PER L’AMPOSTA), FITXA PER L’AMPOLLA

CANAL TERRES DE L’EBRE

El Remolins-Bítem afrontava un
partit trampa diumenge passat,
contra el cuer Roquetenc. I va
estar a punt de ser-ho. Els lo-
cals, que sempre tenen més difi-
cultats a casa, jugaven contra
l’equip que tanca la taula i venien
de golejar a la Selva. A més, al
minut 10, fruit d’un bon inici, es
van avançar en el marcador. El
Roquetenc va sortir a pressionar
dalt, però en la primera fase del
duel va tenir escletxes al centre
del camp on no pressionava la lí-
nia de creació local i, allí, princi-
palment Emili, amb diverses pas-

sades interiors, va fer mal bus-
cant a un Angel que és un geni
guanyant l’esquena davant de
defenses avançades. Així va ve-
nir l’1-0. Passada de mestre d’E-
mili i control i definició de crac
del pichichi, el godallenc Angel.
Amb l’1-0,  erò, el partit va ser
més trampa per al R. Bítem. Es
va anar diluint i el Roquetenc es
va fer amb el control de la pilota
i fou qui va tenir una claríssima
ocasió per empatar. Genialitat
de Marc Baiges i Marc Alegre
que va topar amb un encertat
Povill. La primera meitat va aca-

bar amb un R. Bítem espès i sen-
se velocitat. Un tret al pal d’Emi-
li va ser l’ocasió més clara. A la
represa, durant els primers mi-
nuts, el partit va ser més elèc-
tric. Però fou un miratge. Amb
els minuts, el R. Bítem va decau-
re. El Roquetenc, sense crear
perill, feia més sensació de do-

mini i el R.-Bítem podia contraa-
tacar però no estava fluid per a
fer-ho. Harri va posar a Stefan al
camp i el Roquetenc tot i jugar
amb deu per l’expulsió injusta de
Baiges al minut 35 del primer
temps, va controlar el duel.
Però quan un equip és cuer està
de pega. L’expulsió inverosimil
d’Otero va minvar més al Roque-
tenc que, no obstant, va estar a
punt d’empatar. En temps afegit,
Jota va sentenciar. El R. Bítem,
continua segon mentre que el
Roquetenc té un cartutx menys i
demà rebrà el líder Reddis. 

El Remolins-Bítem no perdona
El Roquetenc, víctima de les adversitats, va vendre cara la derrota però segueix a la cua

DIUMENGE VISITA LA CANONA, EQUIP EN RATXA (SET JORNADES SENSE PERDRE)

Injustament, els de Harri
es van quedar amb deu a
la primera meitat i amb

nou a la segona (80’)

En 9

Una acció del derbi entre el R-Bítem i el Roquetenc.

L’Alcanar va guanyar el Torto-
sa en un derbi que no va dece-
bre perquè va ser intens i força
interessant. Partit obert d’a-
quells en els que pot passar de-
tot. Alfons Royo, tècnic local, co-
mentava que “ja a la primera
meitat, el Tortosa va tenir més la
possessió de la pilota però pot-
ser les ocasions més clares van

ser nostres”. Nando Crespo, tèc-
nic del Tortosa, deia que “vam
fer una primera meitat molt com-
pleta, però ara estem en un mo-
ment en què ens costa fer gol.
Vam tenir les ocasions per arri-
bar al descans amb avantatge
però no vam transformar-les”. A
la represa, aviat, el supercrac
Chimeno va fer dos gols en pocs

minuts. Ja en porta 14. Pichichi i
referència. I Romero va tenir el
3-0. “Van ser uns minuts en què
no vam estar atents i vam pagar-
ho car. No obstant, l’actitud era
bona i l’equip va reaccionar”,
deia Crespo. Javi Asin i el se-
nienc Ramon van empatar. Al-
fons recordava que “del 3-0 i la
sentència vam passar al 2-1 i a

una fase de dubtes que el Torto-
sa va saber aprofitar per remun-
tar. El partit, amb el 2-2, va ser
obert i molt intens, marcant no-
saltres el 3-2 i tenint, posterior-
ment, altres opcions”, deia Alfon-
so. El tècnic local considerava
que “la victòria, després de dues
jornades, fou important. I més
perquè vam jugar contra un molt

bon rival. Em va agrada molt. Té
jugadors joves que disposen de
qualitat i l’equip, en general, sap
a què juga”. Crespo, per la seua
banda, acabava dient que “ha-

gués pogut passar de tot. Va ser
l’Alcanar qui va fer el 3-2 i si bé
és cert que després va tenir al-
tres opcions, penso que nosal-
tres mereixiem més pel partit
que vam fer. Però estem en
aquesta fase en què les coses
no surten, tot i intentar-ho”. El
Tortosa (2 punts de 15) rebrà el
Cambrils, a Amposta.  

Alcanar i Tortosa fan gaudir a la Fanecada
VICTÒRIA DELS LOCALS DAVANT D’UN RIVAL QUE FA CINC JORNADES QUE NO GUANYA. EL TORTOSA JUGARÀ DIUMENGE CONTRA EL CAMBRILS A AMPOSTA

Chimeno ja és pichichi.
Va fer dos gols i en porta

ja 14.

Crac canareu
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Recorden el 23-F? No va ser aquest dia però quasi. 23-G, semblava una inno-
centada; Rosell dimiteix, aquesta decisió l’havia pres el 7 de Gener. Per a mi
s’ha de ser valent per dimitir, si molts polítics ho fessin quedarien com cava-
llers però aquí no dimiteix ni Déu. Rosell va marxar per raons que va explicar
ell, però als votants, als compromissaris els va deixar amb el got mig ple de
no poder parlar de tu a tu. Escriure la història del Barcelona els últims 20 anys
és com fer una novel·la d’Agatha Christie o una pel·lícula de Hitchcock. Un dia
Laporta va presentar una moció de censura i va aixecar el nuñisme, un dia des
de la Generalitat li van dir a Gaspart que presentés la dimissió o podria haver-
hi una guerra civil... un vicepresident, Rosell, dimiteix per tornar com a presi-
dent. Un dia un farmacèutic d’Esparraguera demanant els seus drets com a soci ha pogut ell sol
com Goliat fer tremolar una institució com la del Barcelona. Jo aplaudeixo a cada soci que pren-
gui els seus drets, si tots ho fessin el món del futbol canviaria, no és normal que tots els compro-
missaris del Barcelona diguin a tot “Si”. Sous milionaris que augmenten més que l’IPC cada any a
les seves estrelles i renovacions als seus cracks, no cada sis mesos però quasi. Haurien de ser
més crítics els socis, dir “No” als pressupostos, rebaixar costos.
El contracte del Neymar ha costat el que ha costat, 50,80 milions és una barbaritat!. No és millor
pagar per 4 jugadors bons? Un sent una estrella no garanteix èxits. Un equip es construeix amb
11 jugadors i si es lesiona per una temporada llarga, és tenir aquesta inversió gairebé congelada.
Pagar molts diners per alguns jugadors no és rendible, Maradona va durar tres anys; Ronaldinho,
quatre; Ronaldo, un; i Neymar només porta un, la mitjana d’aquestes quatre estrelles al club és de
2 anys i escaig. Com van acabar Maradona, Ronaldo i Ronaldinho? Doncs no molt bé.. veurem si
Neymar d’aquí a tres anys trenca la estadística. Mentres gastar en el planter és èxit sempre asse-
gurat, el Barça mai a la història ha jugat amb tants jugadors del planter, no és un cicle, ja portem
una temporada llarga mostrant a estrelles, Messi, Iniesta, Xavi, Pujol, Busquets, Pedrito, Roberto,
Valdés, Montoya, Bartra, etc. i al planter segueixen havent xavals que apunten alt.
L’Athletic Club de Bilbao porta des del 1928 a primera divisió amb una filosofia de gent de casa
seva que ha triomfat. El Barça ha d’invertir només en el planter, no en fitxar al Neymar o altres
figures. S’han fet fitxatges que han estat una ruïna. Invertir en el planter és un cost gairebé gra-
tuït, fitxar estrelles o fer fitxatges d’altres llocs, en gran part no compensa el cost. Un dels clubs
que compra més barat i ven més car és l’Arsenal. Aquí a Can Barça paguem tot car. El cost de
portar al Neymar no està justificat, tota aquesta inversió en fitxar observadors o apostar pel plan-
ter és gairebé la inversió per a deu anys i amb un fruit d’un jugador per any. Va pagar massa
Rosell.
LA CAVA I TORTOSA, TEMPS DE CANVI. Aquests dos equips no estan passant per un moment
dolç. A la Cava va passar el què va passar i aquesta setmana dues baixes, Carlos Herrero i Reyes,
la solució? Pujar dos del filial, dos juvenils i acabar la temporada com a campions, igual fent el que
mai s’ha fet pugen de categoria. Fa tres temporades amb un equip ple de juvenils, el San Jaume
va ser revelació de la tercera catalana. Tortosa, tot i no tenir president, cal aplaudir a la junta actual
que estan al capdavant aguantant el club, chapeau!! Vostès es preguntaran que aquests equips i
alguns altres  tenen problemes. Que va! Hi ha de pitjors. La propera temporada el Vinaròs o el
Benicarló jugaran gairebé segur amb el Castelló, que està antepenúltim. Vindran temps millors per
a aquests clubs seguríssim.
QUE DESAPAREGUI LA SEGONA DIVISIÓ B. Aquesta categoria és una ruïna, en el grup 3 que hi
ha els catalans, el diumenge es van jugar nou partits amb la mitjana de 1.117 espectadors, cap
va superar els 3000, a Reus només 400, qualsevol derbi d’aquestes comarques té més especta-
dors que aquesta població del Baix Camp. També cal dir que alguna setmana a la quarta catala-
na, va haver un total de deu espectadors... Si, ho han llegit bé, deu!! I en algun d’aquests equips
algun jugador cobra prop de cent euros per partit, amb la qual cosa si comptem el cost de l’àrbi-
tre, el citat club, d’on treu els diners per pagar els costos? De sota de les pedres, segur.
JORNADA 33/34 , PARTITS CLAUS. En les dues últimes jornades de la lliga el partit del Tortosa-
Jesús Catalònia, si el Cata necessita els punts, Nando serà capaç d’alinear als reserves i posar
de porter a un jugador del cadet. A la jornada 33, Perelló-Gandesa, aquest dia no assistirà el mís-
ter Enric perquè els directius del Perelló l’hauran convidat a una paella. Senyors, aquí sinó ens aju-
dem nosaltres els de Tarragona no ens donaran ni aigua. El Tortosa aquesta setmana s’enfronta
al Cambrils, i a la propera jornada, l’Ampolla s’enfrontarà també al Cambrils, podrien deixar KO a
aquest equip i donar un cop de mà al Jesús Catalonia i al Perelló.
PER QUÈ NO SÓN MÉS VALENTS ELS ENTRENADORS?
Fa dues jornades a La Sènia, 4 juvenils: Joan Morales, Julen, Mayo i Jonatan ocupaven la banque-
ta senienca, juntament amb el veterà Raimon. Aquesta setmana faltant 20 minuts, Molinos, el mís-
ter del Perelló, va fer entar a tres juvenils: Oriol, Guillem i Rafel més Jack Cid que ja va entrar a la
primera meitat. El Jesús i Maria va viatjar amb quatre juvenils i un amb 16 anys, l’Hugo, que va
ser titular. Molts equips posen a aquests xavals per les baixes del primer equip, però a mi m’agra-
daria veure cada diumenge a la banqueta sols juvenils, ni un jugador de més de 20 anys, només
així canviaríem el futbol. Fa uns dies l’atleta Chema Martinez deia: “hi ha una edat per a l’esport.
Crec que s’està cometent un error per part de molts pares que forcen els seus fills a ser cam-
pions des d’edats molt precoces. El que s’ha de fer amb els nens és que juguin amb l’esport, que
l’incloguin en les seves vides. S’hauria d’eliminar aquesta competitivitat, la nostra tasca com a
pares és fer que vegin l’esport com una forma de desenvolupament per a ells, amb un component
lúdic, i així experimentaran sensacions que no se les donaran altra cosa a la vida. Jo intento por-
tar això a casa”.
RAPITENCA PER FAVOR, TEIXIDÓ: MENJI GALERES!!!. Només així es salvarà la Rapitenca. No li
agrada aquest menjar a aquest míster. Va passar el milionari Ascó pel camp de la Rapitenca i no
va fallar, va guanyar després de la seva mini crisi de les últimes jornades. A la Rapitenca li que-
den set a casa i nou fora del seu terreny. Cal considerar que la classificació no és dolenta per la
situació econòmica que està passant, hi ha set equips separats per dos punts. Als de la Rapitenca
aquesta temporada els toca prendre una til·la abans de les set finals en el seu fortí. Si guanyen
sis, es salvaran.
AMPOSTA, BONES SENSACIONS, JESÚS QUEDEN ELS MIRACLES. El Jesús i Maria, tot i dominar
en moltes fases del partit, va perdre el quart partit fora. L’equip va viatjar amb 4 juvenils i un de
titular; El diumenge l’ultima oportunitat. Si no guanya a l’Amposta, farà que el descens estigui més
a prop. Jo tenia sensacions de que l’Amposta guanyaria, contra el Viladecans. Vaig trucar hora i
mitja abans al directiu Àngel i li vaig dir. Nacho també tenia les mateixes sensacions durant la set-
mana, i així va ser, un dels millors partits de l’Amposta que de les divuit jornades només ha per-
dut cinc.
SEGONA CATALANA, PODEN BAIXAR 8 EQUIPS. Si baixa la Rapitenca per renúncia, l’Amposta, el
Jesús i Maria, i El Catllar (últimes nou jornades només ha aconseguit una victòria), són quatre des-
censos. I cinc que pugen són nou equips nous. Si restem el que puja són vuit equips. Si no puja

Neymar, Rosell i els costos del planter
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el que promociona, són vuit descensos. Això crec que no ocorrerà, però coses més grans s’han vist al
futbol. Poden baixar fins el Tortosa, Alcanar o la Cava, però els asseguro que això no succeirà, els des-
cens d’aquestes terres serà el del Roquetenc. Potser Jesús Catalònia, però aquests tenen la sort de
Déu i de l’Esperit Sant, tant de bo no baixin!!. Feia moltes temporades que a la jornada 18 no estaven
tan clars els descensos, tres d’ells gairebé confirmats. Calafell, Roquetenc i Selva, aquest equip que
fins el minut 76 donava la campanada al camp del líder Reddis, guanyant. La lliga segueix sent ebren-
ca més que mai entre els tretze principals classificats, vuit de les nostres terres, però ull que el Morell,
Valls, Canonja i Vila-seca estan pujant en joc i resultats. El Remolins-Bítem segueix ferm en el segon lloc
i el seu míster, Sergi Navarro, té als seus nois gairebé com a soldats en alguns partits sense pausa. La
Cava a casa segueix sense estar fí només ha guanyat un partit amb solvència. La resta, quatre empats,
quatre victòries per la mínima i una derrota. El Jesús Catalònia segueix amb la mala sort en el seu camp,
però en aquesta li va somriure amb l’empat al minut 89. Estaven tots contents, fins i tot, el president
de l’Ampolla. Es difícil guanyar-li a l’Ampolla, excepte el Reddis, totes les jonades les ha perdut per la
mínima. Gandesa segueix sense marcar gol, segueix amb la seva irregularitat. El Tortosa segueix enca-
llat, en les cinc últimes trobades només dos punts, això si, marca cada jornada. Aquest equip amb els
exjugadors Amare, Joel Crespo, Edgar i Àngel segur que seria segon classificat i destacat. El Perelló
amb la màgia de Mohe i Molinos, la màgia que fa en el seu camp només un equip ha guanyat. Se sal-
varà aquest equip. Dos partits claus, la Selva del Camp i el Roquetenc, rivals assequibles, si es guan-
yen després a somiar. Si volen veure gols a un camp vagin a Alcanar, la passada jornada 3-3, en aques-
ta 3-2, és l’equip més golejador. Dels 18 equips, al seu camp 33 gols, 3 gols per partit. No és Romerito,
és super Ximeno. Sort a Harry i el seu Roquetenc, demà dissabte s’enfronten al Reddis, aquest equip
juga malament davant els cuers, Calafell i Selva, gairebé van donar la campanada .
TERCERA CATALANA, DE MOMENT ELS FOCS ARTIFICIALS ENCARA NO HAN COMENÇAT. Si la passa-

da setmana vaig avisar que els que comanden la classificació els va costar guanyar els seus partits,
aquesta setmana es va confirmar la meva teoria, una altra ‘pàjara’ dels gallets, Batea, Camarles i Flix
van perdre i vaig dir que si un equip perdia dos partits seguits es podria quedar gairebé fora de la fase
de l’ascens, això li ha passat al Flix que porta dos anys somiant amb aquesta meta. El Camarles, en
partit ajornat, va guanyar 1-0 al Sant Jaume i va ser en l’única ocasió creada, i aquesta va ser en el
minut 100, i es va demostrar que en el seu feu no està fí, ja que ha perdut tres partits, amb el Flix, el
Móra i aquesta setmana amb l’Horta, el que no és normal és que en camp contrari no han perdut ni un
partit. L’Ulldecona nou orgasmes del míster Sansano, nou èxtasi del seu president Mario i nou vegades
va saltar Paco Callarisa, és curiós que alguns personatges del futbol tinguin mes èxtasi al futbol que no
pas a la seva vida quotidiana. Vaig dir abans de començar la temporada, que l’Ulldecona estaria amunt
i era el màxim candidat. En aquesta jornada s’ha demostrat. I porten en les últimes deu jornades només
una derrota i un empat. No dic si és Camarles o Ulldecona però un d’aquests dos equips, diuen mem-
bres del seu entorn: “La nostra meta és quedar entre els quatre primers i gaudir, ascendir no volem”.
Vostès s’ho creuen?. El Deltebre segueix fort, sol tres gols encaixats en les últimes nou jornades. La
Sénia impecable en el seu feu, cinc partits consecutius guanyant i ja és el millor equip de les últimes
set jornades. El filial de l’Alcanar és el sisè millor equip de la tercera catalana a les últimes set jornades
i el millor de tots els filals de les nostres terres. Una lliga en la que hi ha 12 equips implicats, 4 per l’as-
cens i 8 separats per quatre punts per al descens, aquí hi ha equips que han tingut algunes fases bones
i altres en les que s’han adormit, amb la qual cosa veurem autèntiques finals en les futures 16 jornades,
enfrontaments entre ells i contra els gallets, de moment tots els partits han acabat fins al final, veurem
molts desenllaços amb un final de focs artificials. Però siguem positius, si pugen dos equips a Segona
Catalana i només baixa el Roquetenc, pujaria fins i tot el quart de Quarta catalana. 

La Sénia creix. S’ha convertit en

un dels equips més forts a casa i

també en les darreres jornades.

Pau Muñoz va fer l’1-0 i Marc

ampliava l’avantatge a la mitja

hora de partit. A la represa, el

Santa va pressionar més amunt

però no va poder entrar en el par-

tit fins els darrers minuts (Edu).

LA SÉNIA-S. BÀRBARA 2-1

El Vilalba va protagonitzar la terce-
ra sorpresa de la jornada en guan-
yar el Flix. Era una final pels de
Poley que primer van saber decan-
tar el partit al seu favor i després
van defensar el resultat i van avor-
tar els intents d’un Flix que va
poder empatar però que va estar
desencertat en els darrers metres.
Xavi Gilabert va destacar, fent els
dos gols locals, minuts 11 i 45.
Sidhart va marcar pel Flix (30’).

VILALBA-FLIX 2-1

Nou triomf d’un Deltebre que es
refà després de tres jornades
sense guanyar. Va ser un partit
marcat pel vent i aquest va ser el
protagonista en la jugada del gol,
traint al defensa local. El Deltebre
va tenir més opcions, amb un De
la Torre incisiu. Els morencs van
gaudir de la seua amb una rema-
tada al pal.

M. NOVA-DELTEBRE 0-1

Impressionant ratxa del filial cana-
reu, amb Parra a la banqueta.
Diumenge va saber aprofitar que el
Batea no va estar al nivell habitual,
jugant massa acomodat i sense la
intensitat que el caracteritza.
L’Alcanar, ben posat, va gaudir de
més opcions a més del gol matiner
de Joan i del d’Oriol. Al 70 els
locals van quedar-se en deu. En
temps afegit, van fer el gol (Josep). 

BATEA-ALCANAR 1-2

El Camarles havia guanyat el Sant
Jaume, en partit de recuperació,
el dijous anterior, amb un gol al
minut 100. Diumenge es va veure
sorprès per un Horta que va fer
un partit molt complet, jugant
molt motivat. Miquel, abans del
descans va fer el 0-1. El Camarles
va intentar-ho i va tenir opcions.
Però Esmel marcava el 0-2 (89’).
En temps afegit., Fluixà feia l’1-2.

CAMARLES-HORTA, 1-2

L’Ulldecona referma la bona línia
de resultats amb el tercer triomf
seguit en el 2014. Va golejar
sense pietat a un Sant Jaume que
va viure un partit per oblidar. ‘Un
accident dels que passen en
anys’, deien des de Sant Jaume.
Santi, pichichi ara del grup, va fer
cinc gols. Els altres van marcar-los
Yassine, Josep, Ivan i l’1-0 fou en
proopia porteria. 

ULLDECONA-S. JAUME 9-0

Una acció de Moya ha comportat
el 0-1 (pp). El mateix Moya empata-
va. Abans del descans, Cornejo va
fer l’1-2. Picabaralla  i expulsió d’un
jugador per equip. El Corbera, tot i
quedar-se amb 9, va poder decidir.
Però al 85, una errada de Cornejo
va aprofitar-la Sergi per assistir a
Lagunas. I en temps afegit, gran
gol de Lagunas i 3-2. Triomf balsà-
mic, després de tres derrotes.  

OLIMPIC-CORBERA 3-2

Segona victòria de l’Aldeana que
torna a aproximar-se a les primeres
places. Partit intens però bastant
travat el que van disputar tots dos
equips, decidint-se en cinc minuts
d’inspiració a la represa, quan els
aldeans van marcar. L’1-0 (55’) de
Magrinyà va fer mal al Pinell que va
passar per una fase de dubtes que
Alex Gallego va aprofitar per sen-
tenciar amb el 2-0 (60’).

ALDEANA-PINELL 2-0

L’Ametlla va sortir amb convicció i
va crear dos opcions i va fer el gol.
Rullo va marcar el 2-0. Però David
reduia distàncies. Abans del des-
cans, en 2 minuts (42 i 44) Andrei
i Mikel feien el 4-1. Fouat, al final,
el 4-2. Diumenge, en festes, un
altre partit clau, contra el Sant
Jaume. 

L’AMETLLA-R BITEM 4-2
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Horta-Ulldecona (16.15 h)
R- Bítem-Móra Nova (17.15 h)

diumenge
Pinell-Camarles (15.30 h)

l’Ametlla-Sant Jaume (16.30 h)
Deltebre-Olimpic (16.30 h)

Corbera-Batea (16 h)
Alcanar-la Sénia (16 h)

S. Bàrbara-Vilalba (16.15 h)
Flix-Aldeana (16 h)

RESULTATS

18 jornada, Tercera catalana  

Camarles-Horta 1-2

Ulldecona-S Jaume 9-0

l’Ametlla-R. Bítem 4-2

Móra Nova-Deltebre 0-1

Olimpic-Corbera 3-2

Batea-Alcanar 1-2

la Sénia-S. Bàrbara 2-1

Vilalba-Flix 2-1

Aldeana-Pinell 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 18 40 19 39

2. Ulldecona 18 45 21 38

3. Batea 18 46 34 35

4. Deltebre 18 33 14 35

5. Flix 18 37 24 31

6. Aldeana 18 33 30 30

7. Corbera 18 38 32 29

8. la Sénia 18 38 27 26

9. Horta 17 25 32 24

10. Pinell 17 33 30 23

11. S. Bàrbara 18 31 32 23

12. Olimpic 18 38 41 23

13. Móra Nova 18 32 31 22

14. Alcanar 18 25 35 21

15. S. Jaume 18 27 46 21

16. l’Ametlla 18 29 35 20

17. Vilalba 18 21 52 14

18. R. Bítem 18 19 55 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 14

Morell-la Cava (16 h)
Roquetenc-Reddis (16.30 h)

la Selva-Perelló (16.30 h)
diumenge

Gandesa-Calafell (16 h)
Vilaseca-Catalònia (16 h)
l’Ampolla-Alcanar (16 h)

Tortosa-Cambrils 17h Amposta
Canonja-R. Bítem (11.45 h)
Roda Berà-Valls (16.30 h)

RESULTATS

18 jornada, Segona catalana

Calafell-Vilaseca 2-4

Catalònia-Ampolla 1-1

Alcanar-Tortosa 3-2

Cambrils-Morell 1-2

la Cava-Canonja 0-0

R. Bítem-Roquetenc 2-0

Reddis-la Selva 2-1

Perelló-Roda 3-1

Valls-Gandesa 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 18 49 8 49

2. Rem. Bítem 18 38 22 33

3. Morell 18 34 20 32

4. la Cava 18 22 20 30

5. l’Ampolla 18 34 24 29

6. Gandesa 18 25 22 29

7. Valls 18 30 23 29

8. Tortosa 18 33 24 28

9. Alcanar 18 47 37 25

10. Vilaseca 18 27 25 24

11..Canonja 18 27 28 24

12. Catalònia 18 21 21 22

13. Perelló 18 27 39 21

14. Roda 18 18 28 19

15. Cambrils 18 19 29 16

16. la Selva 18 25 48 12

17. Calafell 18 16 48 11

18. Roquetenc 18 15 41 10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El derbi ebrenc de la Tercera
divisió fou per a l’Ascó que

va guanyar 1-3 al camp de la
Rapitenca. Ara és segon a la

taula.

Derbi
PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Gramanet
Santfeliuenc-Vilafranca

Vilassar-Palamós
Rubí-Rapitenca (diu 12 h)
Ascó-Terrassa (diu 12 h)

Figueres-Masnou
P. Mafumet-Cornellà

Manlleu-Santboià
Cerdanyola-Gavà

Europa-Castelldefels

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 22 13 5 4 34 16 44
2. Ascó 22 12 6 4 33 20 42
3. Cornellà 22 13 2 7 36 27 41
4. Rubí 22 12 4 6 32 23 40
5. Muntanyesa 22 11 6 5 33 20 39
6. Terrassa 22 11 5 6 30 21 38
7. Palamós 22 10 7 5 40 35 37
8. Santfeliuenc 22 9 6 7 26 22 33
9. Pobla Mafumet 22 9 6 7 21 19 33
10. Manlleu 22 9 5 8 26 21 32
11. Vilafranca 22 7 5 10 24 26 26
12. Castelldefels 22 6 8 8 23 25 26
13. Figueres 22 5 10 7 30 33 25
14. Masnou 22 6 7 9 22 31 25
15. Cerdanyola 22 5 9 8 30 36 24
16. Santboià 22 6 6 10 33 35 24
17. Rapitenca 22 5 9 8 22 33 24
18. Vilassar 22 5 5 12 23 36 20
19. Gavà 22 5 3 14 24 33 18
20. Gramanet 22 2 4 16 13 43 10

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Tecnofutbol

Catllar-Igualada

Alpicat-Martinenc

Horta-Torredembarra

J i Maria-Amposta (diu 17h)

Viladecans-Torreforta

Marianao-Tàrrega

Vilanova-Balaguer

Vista Alegre-Andorra

RESULTATS

18 jornada, Primera catalana

Tecnofutbol-Catllar 1-0

Igualada-Alpicat 2-0

Martinenc-Horta 1-2

Torredem.-Jesús M 1-0

Amposta-Viladecans 2-0

Torreforta-Marianao 1-0

Tàrrega-Vilanova 1-0

Balaguer-V. Alegre 2-1

Andorra-Almacelles 1-1

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 18 39 20 38

2. Viladecans 18 29 16 36

3. Torreforta 18 34 22 34

4. Horta 18 33 18 34

5. Torredembarra 18 30 24 32

6. Tàrrega 18 21 16 31

7. Vilanova 18 22 13 27

8. Igualada 18 25 25 27

9. Catllar 18 21 18 26

10. Amposta 18 28 27 23

11. Tecnofutbol 18 23 25 22

12. Andorra 18 24 31 21

13. Almacelles 18 23 25 21

14. Marianao 18 19 22 19

15. Balaguer 18 21 36 18

16. J. i Maria 18 24 39 13

17. V. Alegre 18 19 35 11

18. Alpicat 18 15 38 9

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Muntells-Roquetenc (16 h)
Jesús i M-la Cava (16 h)

Bot-Ebre E (16.30 h)
Tivenys-la Galera (15.15 h)

diumenge
Arnes-Xerta (16 h)

Godall-Benissanet (15.30 h)
Ascó-Campredó (16.30 h)
Ginestar-Sant Jaume (16 h)

RESULTATS

18a jornada 4a catalana

Xerta-Godall 0-4

Benissanet-Muntells   sus

Roquetenc-Ascó 5-1

Campredó-J. i Maria   4-1

la Cava-Catalònia   0-1

S. Jaume-Ebre Escola    0-2

Bot-Tivenys 1-4

la Galera-Arnes              0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       17 80 8 51

2.Campredó   16 48 19 34

3. Tivenys     17 42 22 34

4. Roquetenc 16 37 22 32

5. Benissanet 16 33 34 31

6. Arnes       17 27 19 29

7. Catalònia   16 33 23 29

8. Ginestar    16 42 20 27

9. Ebre E      17 21 27 23

10. la Cava   17 34 32 22

11. La Galera 17 16 25 20

12. J Maria   16 27 31 20

13. Ascó      17 44 44 19

14. Bot        17 24 41 15

15. Xerta     16 23 53 10

16. Muntells  15 10 51 2

17. S.Jaume 17 4 74 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Vilanova-Ac Catalunya

Riudoms-Olerdola

S. Cugat-Fontsanta

Santboià-Levante

Molins-S. Andreu

Gladiador-Suburense

Tortosa E-Esc Valls

C. Clar-F Vilafranca

RESULTATS

15a jornada 

Ac Catal-Riudoms     1-0

Olerdola-S. Cugat     2-4

Fontsanta-Santboià  4-0

Levante-Molins 0-3

S. Andreu-Gladiador       2-2

Suburense-Tortosa E 3-1

Es Valls-C. Clar     1-0

Vilafranca-Vilanova          0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 44 15 41

2. Tortosa E 53 19 38

3. Es Valls 37 20 33

4. Vilanova 33 20 32

5. Santboià 34 32 31

6. Camp Clar 54 27 30

7. Molins 56 26 30

8. S. Cugat 32 32 24

9. F. Vilafranca 27 27 22

10. Suburense 24 39 16

11. Levante 19 32 16

12. S. Andreu 29 38 15

13. Ac Catalunya 21 54 13

14. Olerdola 29 49 12

15 Riudoms 16 34 9

16. Gladiador 20 64 4

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Cunit-Quintinenc

Gavà-Vinyets

Ulldecona-Pla

Monjos-Borges

S. Sadurní-Icomar

Vallirana-Begues

la Cava- Monserratina

RESULTATS

14a jornada 

Quintinenc-Gavà 4-1

Vinyets-Ulldecona 0-4

Pla-Monjos 2-0

Borges-S. Sadurní 1-4

Icomar-Vallirana 3-0

Begues-la Cava 1-2

Montserr.-Cunit  7-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 99 8 42

2. Ulldecona 88 15 35

3. Icomar 49 13 34

4. la Cava 79 10 34

5. Cunit 61 31 28

6. Begues 49 34 20

7. Quintinenc 29 37 16

8. Monjos 26 37 15

9. S. Sadurní 20 38 14

10. Pla 25 47 14

11. Borges 41 107 12

12. Vinyets 25 63 10

13. Vallirana 19 53 7

14. Gavà 5 122 1

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Amposta-Filrey R Bítem

Alcanar-Canareu

la Sénia-la Cava

Ulldecona-Tortosa

Roquetenc-Vinaròs

Perelló-Rapitenca

Catalònia-Aldeana

J. i Maria descansa

RESULTATS

13a jornada 

la Cava-Alcanar         sus

Catalònia, descansava

Filrey R Bítem-J i Maria 6-1

Tortosa.la Sénia       2-2

Canareu-Amposta  1-3

Rapitenca-Roquetenc    5-3

Vinaròs-Ulldecona  2-0

Aldeana-Perelló            6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 35 12 29

2. Amposta 35 13 26

3. Ulldecona 33 17 21

4. Alcanar 28 20 21

5. Aldeana 43 16 21

6. Rapitenca 19 25 15

7. Tortosa 29 32 14

8. J. i Maria 19 34 14

9. Roquetenc 21 28 13

10. la Sénia 29 40 11

11. Filrey R. Bítem 25 45 10

12. Canareu 17 25 10

13. Catalònia 28 38 9

14. Perelló 15 31 7

Veterans
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Els Muntells va anunciar que
es retirava i per això ja no va
anar a jugar a Benissanet.
Motius econòmics eren els
que al.legaven des del club
del Montsià. No obstant,
segons fonts de la
Federació, “van fer una
assemblea i es va reconduir
la situació. Van exposar com
havia anat tot i el comitè ha
acceptat la petició de que
puguin tornar a la competi-
ció”. Per tant, l’equip, de
moment, seguirà.
De la jormada, dir que el
Godall va vèncer a Xerta i
continua intractable, fent una
lliga a banda. El Campredó
va golejar mentre que el
Tivenys va guanyar al camp
del Bot (1-4). El Roquetenc
va superar amb solvència
l’Ascó i continua a la poma-
da, així com el Catalònia que
també s’apunta al tren de
l’ascens després de guanyar
a la Cava. Cal considerar

que si hi ha un efecte positiu
amb les comensacions, pot
pujar fins el quart classificat.
Pel que respecta al futbol
femení, derrota del líder
Tortosa Ebre al camp del
Suburense (3-1). L’equip ha
baixat ara a la segona plaça.
En la propera jornada afronta
un partit clau per a recupe-
rar-se de la derrota i per a
deixar un rival directe més
enrera. Rebrà l’Esc. Valls,
tercer classificat. A la sego-
na divisió, victòries de
l’Ulldecona al camp del
Vinyets i també de la Cava al
camp del Begues.  La cava
rebrà el líder, la
Montserratina. 

Els Muntells continua en competició
QUARTA CATALANA I FEMENIVA TORNAR A JUGAR

Aquest diumenge dia 26 de
gener es va celebrar al Pavelló
de la Mar Bella a Barcelona, el
Trofeu Promoció Cadets de
Catalunya de Taekwondo on
Yaiza Ferré (44-47 kg.) i Raquel
Tirado (37-41 kg.) han aconse-
guit la Medalla d’Or desprès de
guanyar 3 combats cadascun
d’ells a les seves respectives
categories, i Julia Gutierrez
(34-37 kg.) Medalla d’Argent,
guanyant 2 combats especta-
culars. També va participar
Janira Rodriguez (34-47 kg.)
perdent a primera ronda en un

combat molt disputat i on no
va tindre la sort de cara.
El mateix dia es va celebrar el
Trofeu Federacio de Catalunya,
on el TKD Alfaro va estar repre-
sentat per Josep Sanz (Super
Lleuger Masculí) i Andrea
Gutierrez (Gall Femení) aconse-
guint Medalles de Bronze i fent
un paper excepcional. El TKD
Alfaro va obtenir 2 medalles
d’or, 1 d’argent i 2 de bronze,
de 6 participants, sent un dels
clubs que va aconseguir mes
medalles dels campionats, 

Gimnàs Alfaro: 5 podis
TAEKWONDO. TROFEU FEDERACIÓ CATALANA

Resultats

Leis Clas-Toscà, 2-7
PM el 7 B-I. Rehau, 7-8
Casa Maso-SA Casals,3-3
Bar Aloha-Moet,0-0
G Amics-CFS Roquetes,1-5

Classificació.
1. Toscà, 19; 2. SA
Casals, 18; 3. Bar Aloha,
15; 4. Casa Maso, 13; 5.
Moet, 13; 6. I. Rehau, 8; 7.
CFS Roquetes, 8; 8. Leis
Clas, 6; 9. G. Amics, 4;

10. PM El 7B,2. 

Propera jornada.
Moet-CFS Roquetes
P. Rem 2 17.05 h
SA Casals-Bar Aloha
P. Rem 2 18.10 h
I. Rehau-Casa Maso
R. Rem 4 16 h
Toscà-PM el 7B
P Rem 2 16 h
Leis Clas-Grup Amics
P Rem. 4 17.05 h

Onzena jornada

FUTBOL SALA TORTOSA

El sènior masculí de segona
catalana, es va desplaçar al
camp del Sàndor guanyant
per 0-3 amb parcials (23-25,
19-25 i 12-25). Per altra
banda, el sènior masculí "B"
es va desplaçar al camp del
Vilanova,  0-3 amb parcials
(14-25, 10-25 i 7-25).
Per últim el sènior femení va
rebre a l'Intermunicipal
Penedés. 3-0 amb parcials
(25-18, 25-17 i 25-16).
D'aquesta manera aconse-

gueixen una mica més de
diferència respecte a les ter-
ceres de la classificació. En
la pròxima jornada, l'únic
equip que jugarà acasa serà
el segona catalana que rebrà
al C.V.Santa Coloma. L'altre
equip sènior masculí es des-
plaçarà al camp del Sàndor i
per últim l'equip femení es
desplaçarà al camp de
l'Igualada. ls equips cadet i
juvenil descansen aquesta
jornada.

Els sèniors, intractables

CLUB VOLEI ROQUETES

La cursa i la marxa congreguen
452 atletes en una prova que
es consolida en el circuit de
curses de muntanya de les
Terres de l’Ebre
Roberto Prades i Gemma
Colomé han estat els vence-
dors de la V Cursa del Pastisset
de Benifallet Prades, del club
Orinoco d’Alcanyís, ha fet els
25,3 km de la cursa amb un
temps de 2 hores, 24 minuts i
45 segons. El segon classificat
masculí ha estat Ramon Curto
del Trail Cer de la Sénia, amb 2
hores, 25 minuts i 37 segons.
El tercer absolut ha estat Juan
Jose Oliva del Muri Castell-
Tuga, amb 2 hores 27 minuts i
50 segons. Pel que fa a cate-
goria absoluta femenina, la
vencedora ha estat Gemma
Colomé, del Team Flowers Lo
Corriol, amb 2 hores, 58
minuts i 27 segons. En segon i
tercer lloc, han entrat Pilar
Prades, de l’Orinoco-La
Cordada i Sílvia Puigarnau, del
Centre Excursionista Guisonen.
Enguany, cal destacar que es
realitzava per primer cop la
cursa júnior. El vencedor ha

estat Joan Obiol de l’AE Alcanar
i en categoria femenina Sara
Baiges del Trail Roquetes.
Pel que fa a la Marxa, amb un
recorregut de 14,5 quilòme-
tres, el primer en arribar ha
estat David Itarte, del Trail Cer
la Sénia, amb 1 hora, 19
minuts, i la primera participant
femenina ha estat Cristina
Mascarreras, de Móra la Nova,
amb 1 hora, 41 minuts i 45
segons. L’edició d’enguany ha
tingut un marcat caràcter soli-
dari i s’ha recollit diferent mate-
rial esportiu que es farà arribar
a Esport Solidari Internacional.

Roberto Prades i Gemma 
Colomé s’imposen

CURSA PASTISSET DE BENIFALLET

H. AMPOSTA-LAGRAMA, 33
LEGANÉS, 22

L’Amposta va aconseguir una
victòria amb doble valor con-
tra un rival directe. 
Després d’un primer temps
anivellat en què cap dels dos
equips va poder agafar avan-
tatges (13-12 al descans) es
va passar a un segon en què
l’Amposta va ser superior i va
passar per sobre del conjunt

madrileny, principalment en la
darrera fase de la confrontació
amb un parcial de 7-1 que va
decidir la victòria i també la
diferència de gols dels dos
equips, considerant el partit
d’anada. Per tant, victòria de
tres punts per a un Amposta
que és cinquè i que en la pro-
pera jornada visita l’Unic
Puchi, equip que té un punt
més que l’ampostí a la classifi-
cació. 

A la represa van decidir
CH AMPOSTA LAGRAMA

H Tortosa Hidrocanal 20
Oar Gràcia Sabadell 13
L’equip tortosí afrontava el
partit amb el golaverage en
contra després de perdre a
l’anada 25 a 20. Des d’un
principi, les tortosines van
executar una defensa perfec-
ta exhibint impecablement la
seva capacitat de protegir la
seva porteria, tancant les por-
tes a l’equip visitant que, tot i

desplegar un atac fluid i orde-
nat, no va poder trencar-la en
cap moment. Les tortosines
no van perdre la concentració
i el resultat no va ser més con-
tundent per les continues
intervencions arbitrals. Un
cop més, els àrbitres van ser
protagonistes per la seva falta
de coherència i de conei-
xença de les normes més
bàsiques del reglament.

Aquest és el camí
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

El mati va ser el torn dels cadets,
començant Frank Lopez a la cate-
goria de -66 i perdent el primer
combat no tenint repesca. Desprès

fou el torn de Carla Montañez que
a Catalunya combat a -48 va
guanyar el primer combat de
”ippon siho nague” marcant ippon i

va perdre el segon de “ouchi gari”
per ippon. La última representant
del club a la categoria cadet fou
Ariadna Escola guanyar els dos pri-
mers combats per ippon perdre el
pase a semifinals i el seu primer de
repesca que era el que l’hagués

permès lluitar per medalla. La tarda
fou per als nostres infantils a la
categoria de _42. Sergi Sangenis i
Pol Ciurana els dos van guanyar
tots els combats fins arribar a
semifinals que els dos perdien fàcil-
ment, fent que lluitessin a la final de

bronze Sergi perdre i Pol van guan-
yar i foren tercers, a -40. Les nos-
tres representants femenines van
tindre diferent sort, mentre Lur
Sedo queda tercera, Júlia Borrell va
perdre al pas a semifinals i queda
sense opció a medalles. Els últims

representants foren a la categoria -
66 al igual que al a de -42 van arri-
bar els dos a semifinals però men-
tres Richard Cid perdia Oriol
Segura va guanyar i va arribar a la
final. Richard fou tercer. I Oriol,
segon classificat. 

Rànquing català infantil-cadet
JUDO

El somni de Coto
Coto va tornar a jugar a fut-
bol el cap de setmana pas-
sat. Un somni fet realitat del
jove jugador de Sant Jaume
que va passar un malson i
que, finalment, ha recuperat
la normalitat. Un problema
al ronyó va precisar d’inter-
venció. No trobaven dona-
cions. Fins que la seua mare
adoptiva va donar-li. Coto va
tornar a nèixer. Des de lla-
vors, la seua lluita ha estat
per posar-se bé i una vega-
da els metges li van dir que
podia tornar a jugar, i amb
la força física suficient, ho
ha tornat a fer. Dissabte
amb el filial, sent el capità.
Anton Flores el va veure bé i
també el va convocar amb
primer equip. Un altreexem-
ple de superació i lluita.
“Estic molt satisfet d’haver
pogut tornar a jugar”, deia
el jove santjaumero. 

La Cava rebrà al líder, la
Montserratina

Futbol femení

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
• 6 peus de porc
• 2 cebes grans
• 1 pebrot vermell
• 1 pebrot verd
• 1 pastanaga gran
• All
• 3 fulles de lloré
• Pebre negre en gra
• Julivert
• Sal
• Oli d'oliva
• 1 copa de vi blanc

PREPARACIÓ:
A una olla a pressió, posem els peus de porc, les bullim

un cop i els netegem. Els tornem a posar a l'olla, amb una
ceba, el pebrot verd i el vermell, la pastanaga, l'all, les fu-
lles de lloré, uns grans de pebre i sal. Es cobreix amb ai-
gua i ho posem al foc uns 30 minuts. Després treiem la
verdura i la reservem. Agafem els peus, els rebossem i
els reservem. Passem les verdures pel turmix. Piquem 1
ceba, unes dents d'all i el julivert. Agafem una cassola i
posem la ceba i l'all picat i ho sofregim. Quan estiguin dau-
rats, afegim el vi blanc, el brou de courel's i la verdura.
Quan arrenqui a bullir, baixem el foc i ho tenim uns 15 mi-
nuts bullint. Un cop passat aquest temps, afegim els
peus, el julivert i es cou 15 minuts més. Bon profit.

Plat de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Peus de porc

BAR RESTAURANT VERDERA - VINARÒS 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Durant el matí el cel estarà mig ennuvolat pel pas de núvols alts i mitjans al
terç oest del país, i molt ennuvolat al Port amb núvols de retenció. A la resta
del país el cel estarà serè o poc ennuvolat. A la tarda arribaran bandes de
núvols pel quadrant nord-est alhora que minvaran per l'oest del país.
Independentment el cel estarà cobert al vessant nord del Pirineu durant el
matí amb tendència que vagin minvant de cara a la tarda.

Precipitacions
De matinada i fins a mig matí són possibles algunes precipitacions febles i
disperses al Port i àrees properes, i al vessant nord del Pirineu. La cota de
neu voltarà els 700 metres.
Temperatures
Mínimes semblants o lleugerament més baixes, si bé a punts del quadrant
nord-est baixaran de forma moderada. Màximes sense canvis importants.
Les mínimes voltaran entre els -5 i 0 ºC al Pirineu, entre els -2 i 3 ºC al
Prepirineu, depressió Central i prelitoral nord, entre els 1 i 6 ºC a la resta
del prelitoral i litoral nord, i entre els 3 i 8 ºC a la resta del litoral. Les màxi-
mes rondaran entre els 6 i 11 ºC al Pirineu, entre els 12 i 17 ºC al litoral i
entre els 9 i 14 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Bona en general, amb boires i boirines fins a mig matí a planes i fondalades
del l'interior de la meitat nord del país. Al vessant nord del Pirineu serà
dolenta fins a mig matí, i de regular a bona la resta de la jornada.

Vent
Fins a migdia bufarà de component nord entre fluix i moderat, si bé al sec-
tor central del litoral bufarà fluix i de direcció variable. A la tarda bufarà de
component nord a l'Empordà i quedarà fluix i de direcció variable a la resta
del territori.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 8°
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí    

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

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta

Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui posaràs una bona dosi de tendresa i tota
la teva capacitat de joc per mantenir viva la
passió amb la teva parella. Has de cuidar el
teu cos i dedicar-te més hores a tu mateix.

Taure
20/4 al 19/5

amb Venus i Urà transitant per la teva casa
onze potser coneixeràs algú nou t'arribarà al
cor. Respecte a la teva salut, la meditació i de
descans són els teus millors aliats.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui és un dia perquè gaudeixis de molts
moments amb la teva parella. Respecte a la
teva salut, potser els problemes a la feina
podran afectar el teu sistema nerviós.

Cranc
22/6 al 21/7

Pel que fa a l'amor, és el moment de posar-te
en marxa per acabar d'una vegada per sempre
amb els problemes del passat. Per millorar la
teva salut evita el menjar precuinat.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor, potser per a tu el fona-
mental és poder assolir més seguretat inter-
na. Mart transitant per la teva casa sis t'ator-
ga abundant voluntat i energia física.

Verge
23/8 al 21/9

Amb Venus, Urà i Mercuri transitant per
la teva casa set et sentiràs atractiu,
seductor i irresistible. Tindràs energia
extra i més entusiasme.

Balança
22/9 al 22/10

La teva vida afectiva s'animarà, agafarà un
altre ritme. Respecte a la teva salut, pensaràs
el que té a veure amb la qualitat de la teva
vida. Període de canvis econòmics .

Escorpí
22/10 al 21/11

La relació amb la teva parella serà una mica
tibant. És probable que et sentis jutja per ella,.
Respecte a la teva salut, has de buscar algu-
na activitat que et serveixi de teràpia.

Sagitari
21/11 al 21/12

No siguis tímid. Acosta't a la persona que
t'agrada sense cap tipus de pudor. Gairebé
sempre li donés més  valor a les teves
necessitats emocionals que a les físiques. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Dintre de la teva relació de parella és impor-
tant que no perdis el sentit de la realitat.
Procura conèixer  millor el funcionament del
teu cos , així no et duràs sorpreses.

Aquari
20/1 al 18/2

No tractis d'imposar els teus criteris i sobretot
no exigeixis que la teva parella segueixi el teu
camí per força. Has de trobar la forma de repo-
sar l'energia que gastes de manera continua. 

Peixos
19/2 al 20/3

La imatge que ofereixes és més sincera.
T'enfrontaràs a més d'un desafiament
sentimental. S'acosta un període de
molta activitat mental.
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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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La penya barcelonsita del
Perelló disposa d'una
massa social important
(654 socis) en una pobla-
ció que no arriba als 3.000
habitants. 
Està presidida per Jordi
Brull Margalef i aquest any
la pubilla de la penya ha
estat la Claudia Marti, que
ha estat la Pubilla Major de
les Festes de Sant Antoni
que fa poc hem disfrutat.
Els actes van consistir en
un col·loqui al cinema
Auditori Victoria amb reco-
neguts periodistes (Sique
Rodriguez, Albert LLimós,
Ferran Correas), ex-jugador
del Barça (Robert
Fernandez), ex.entrenador
FCB (Alex Gomez) i ex-can-
didat al presidència del
club (Agustí Benedito); l'au-
ditori va estar ple a vessar
amb 270 persones i va ser
molt interessant davant els
fets ocorreguts el dia
abans amb la dimissió de
Sandro Rosell.

Posteriorment, es va cele-
brar l'imposició de corba-
tins a les penyes partici-
pants amb la presència de
Ramon Fibla (delegat de la
federació de penyes a les
Terres de l'Ebre), Griselda
Soteras (directiva Comissió
Penyes), Pau Vilanova
(directiu en cap de la
Comissió Social del club),i
com a màxim representant
del Barça Joan Bladé
(directiu del Futbol Club
Barcelona) i màxim repre-
sentant de la secció de
Bàsquet); també va estar

present l'Avi del Barça. 
Seguidament acompanyats
de l'Agrupació Musical
Emburgada del Perelló
recepciçó per part de l'al-
caldessa Genoveva
Margalef. 
A l'acabar i a la mateixa
plaça de l'ajuntament va
haver-hi una mascletà blau-
grana. I, per acabar el
Sopar de gala al restaurant
Censals amb una presència
de 410 persones i un gran
ambient blaugrana fins
altes hores de la matinada

El Perelló es tenyeix de blau i grana

El passat divendres 24
de gener es va celebrar
al Perelló els actes del
30è aniversari de la
Penya Barcelonista del
Perelló i la 17a Trobada
de Penyes Barcelonsites
del Baix Ebre-Montsià i
Baix Maestrat amb la
presència de 38 penyes.

També fou la 17ena. Trobada de Penyes Barcelonistes del Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat

AMB MOTIU DEL 30 ANIVERSARI DE LA PENYA BARCELONISTA

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


