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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

El nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal
(POUM) de la Ràpita,
aprovat per
Urbanisme, garanteix
el desenvolupament
de les zones del
Saliner i l’Horta Vella.
Aquesta era la princi-
pal pretensió de
l’Ajuntament, que veu
culminat un procés
d’uns quatre anys de
treball per tal de pla-
nificar el creixement
urbanístic «ordenat»
de la població.
Així ho explica a Més
Ebre l’alcalde de la
localitat costanera,
Joan Martin Masdéu.

P3

«Creixement urbanístic»

Divendres de la setmana passada va nèixer oficialment una nova web que pretén aproximarà tot el que
succeix i es fa al nostre territori: ebredigital.cat. Una nova web que ha de ser referent a la Xarxa, no només
en l’àmbit informatiu si no que també a nivell de serveis. Josep Martí, Secretari General de Comunicació,
va inaugurar oficialment el portal. A l’acte, que fou transmès pel Canal Terres de l’Ebre, van assistir repre-
sentants politics territorials així com professionals de mitjans ebrencs i el mateix Francesc Pena, Conseller
Delegat de la Xarxa. Un altre pas endavant el camp comunicatiu.   P12 i 13

Llum verd a Ebredigital.cat

Terres de l’Ebre. Terres de l’Ebre rep el
diploma que l’acredita com a Reserva de la
Biosfera. 

P4

Esports. Oriol Romeu, que dissabte va visitar el
Camp Nou amb el València, es va lesionar a
l’entrenament d’ahir i podria tenir trencat el
menisc. P11

Terres de l’Ebre. El Ple de Deltebre aprova el
Reglament Orgànic Municipal (ROM). En l’apartat
de precs i preguntes, Lluís Soler va tornar a
insistir en la dimissió d’Aspa.                    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 

“Eramos pocos y parió la abue-
la ....”
Sembla que el govern de l’estat
espanyol s’encaparra en que
cada dia hagi més persones en
situació de pobresa, quan no
d’indigència.
Ara ens surt la ministra de tre-
ball, Sra. Báñez, amb una pro-
posta de reforma del sistema
de pensions.
Només fa cinc mesos que es
va posar en marxa una dràstica
reforma, en la qual es regulava
que l’any 2027 s’estudiaria si
amb aquesta dita reforma el
sistema seria sostenible.
Menys de tres mesos després
ja va encarregar un informe a
un grup d’experts, suposem
que per tenir munició per des-
dir-se d’allò que s’havia dit i
assegurat.
Mira per on, en aquest grup
d’experts hi figuren noms vincu-
lats a entitats asseguradores i
a diferents entitats financeres
amb importants interessos en
el món dels plans de pensions
de caràcter privat.
O sigui, que per guardar el
“ramat” de les pensions enca-
rreguen la seva custòdia a una
manada de llops.
I és en base a aquest “infor-
me”, que la Sra. Ministra ens
proposa el més escalabrant
atac contra les pensions públi-
ques. Fins ara només ??? s’ha-
vien retallat de manera radical
les pensions futures (entre un
20 i un 30%). Ara es posa
damunt la taula la rebaixa de
les pensions ja reconegudes,
es a dir, les que estem cobrant
els jubilats i pensionistes en
aquests moments.
Aquesta proposta és tan clara
com perversa. Ja no s’actualit-
zaran les pensions amb l’IPC,
tal i com està acordat pels
Pactes de Toledo, per mante-
nir-nos el poder adquisitiu. Ara
ens aprovaran un sistema com-
plicat, amb variables com la
mitjana dels salaris (quins ???),
l’esperança de vida ( quina ???),
o el PIB ???. Així aniran deva-
luant les pensions que ara
cobrem, ja que és inqüestiona-
ble que amb augments del
0,25 % o de l’1 % s’aconse-
guirà un empobriment dels jubi-
lats i pensionistes.- ( Pensem

que tenim una mitjana d’IPC del
3%, però els preus reals aug-
menten molt més).
Amb això la Sra. Ministra no
pretén garantir la futura soste-
nibilitat del sistema públic de
pensions, sinó instaurar un nou
paradigma. Reconeixeran cada
vegada pensions públiques
més baixes, traslladant a l’opi-
nió pública que l’única solució
passa per les pensions priva-
des, malgrat estar gestionades
molts d’aquests plans de pen-
sions per entitats financeres
causants de la crisi que estem
patint.
Sabem el què pensa el govern
dels jubilats i pensionistes.
Sabem també el què pensa
la CEOE. Tots han mostrat les
seves cartes. També sabem
que una tercera part de les per-
sones que anem a votar som
més grans de 60 anys, amb el
que això representa si unifi-
quem criteris.
I ara us pregunto, fins quan
aguantarem aquestes políti-
ques que tan descaradament
es fan al servei d’una minoria i
en contra d’una gran majoria de
persones ???.
Necessitem solucions “islande-
ses”, ja !!!

(Dades de la proposta de la
Sra. Báñez i de l’article del Sr.
Àlex Tisminetzky, advocat
expert en pensions ).

Àngel Tafalla Grau
Plataforma Unitària de la Gen

Gran de Catalunya
LA GENT GRAN TAMBÉ

PARLA...QUAN LA DEIXEN

La reforma de les pensions

Opinió

Així qualificava l’alcalde de la Ràpita el nou
POUM ja aprovat. Joan Martin Masdéu no
ocultava la satisfacció perquè el nou
POUM significa un conducte que mancava
per al creixement urbanístic de la localitat,
en tots els àmbits.
Les dificultats per dur a terme un pla urba-
nistic cada dia són més palpables per tots
els factors que s’han d’ajuntar a nivell de
legislació i administració. Es un llarg camí
en el que sobre tot és important la unió
per poder aconseguir la força necessària
i poder trobar respostes favorables, tot i

que aquestes, d’entrada, siguin complica-
des. 
Un esforç sempre pensant amb l’interès
de la ciutadania i sense fer-ho en cap altra
mena d’interessos. 
L’alcalde manifesta en l’entrevista de la
plana 3 la satisfacció per haver pogut
assolir-ho i que la ciutadania, la població
en general, ha de sortir-ne beneficiada. Si
és de Primera divisió el temps ho dirà. De
moment s’han aconseguit acords llarga-
ment buscats i lluitats. La perseverància
ha valgut la pena. 

Editorial

“Un POUM de Primera divisió”

ERC ha volgut recordar en roda de prem-
sa que el Ple del 7 de gener de 2014 va
acordar resoldre el contracte entre
Quatuor i l’Ajuntament per construir el
nou complex d’aigües de Tortosa.
L’empresa tenia adjudicat el projecte des
de fa tres anys, concretament el 28
gener de 2011, i fins ara les úniques
actuacions havien consistit a enderrocar
parcialment les instal·lacions, just abans
de les municipals d’aquell any. Durant
aquest temps, segons ERC, l’equip de
govern de CiU va obviar les peticions de
tota l’oposició perquè actués al respecte,
com reclamen els ciutadans de Tortosa.
Ben al contrari, atenent a la petició de
l’empresa, el Ple de gener de 2014 va
acordar ‘resoldre el contracte per accep-
tació de la renúncia’ i la devolució de la
garantia dipositada per l’empresa per fer
front a incompliments en l’execució de
l’obra.
Amb aquest acord de Ple, doncs,
l’Ajuntament de Tortosa va renunciar a ini-
ciar l’expedient necessari per sol·licitar
les quantitats que l’empresa hauria d’ha-
ver pagat en concepte de penalització.
Per al portaveu municipal d’ERC, Josep
Felip Monclús, ‘és inacceptable que els
tortosins hagin estat tres anys amb un
equipament mig enderrocat, esperant
unes obres que no s’han fet, i que
l’Ajuntament culmini aquesta mala gestió
deslliurant el contractista de la seva res-
ponsabilitat’. El regidor republicà afirma
que el contracte signat amb l’empresa
preveia indemnitzacions en cas d’enda-
rreriment, que s’incrementarien a mesura
que passessin els dies, fins al punt que,
a partir dels 120 dies, l’Ajuntament hau-
ria d’haver resolt el contracte per incom-
pliment culpós. Una resolució que, d’a-
cord amb la Llei de contractes del sector
públic i amb el propi contracte signat
que, segons Monclús, ‘havia de concloure
amb la incautació de la garantia per fer
front al perjudici que l’empresa ha causat
a l’ajuntament i, per tant, als veïns de
Tortosa’. Això d’entrada, ja que la quantia
que excediria la garantia hauria quedat

pendent per la responsabilitat de l’empre-
s a .
Per tant, l’acord del Ple del 7 de gener
pot ser nul de ple dret, ja que segons
ERC ‘es tracta d’una resolució de con-
tracte per acceptació de la renuncia a
executar el contracte, la qual cosa està
prohibida per llei quan una de les parts ha
incomplert el contracte, com és el cas de
l’empresa’. Però a més, per al regidor
Monclús, ‘l’acord de Ple, fins i tot podria
representar una malversació de béns
públics’, perquè en comptes de quedar-
se la garantia per a la ciutat de Tortosa i
iniciar la reclamació de les quantitats que
en concepte de penalització se li havien
de demanar a l’empresa, l’Ajuntament
acordà la devolució de la garantia diposi-
tada. En aquest sentit, el portaveu repu-
blicà pensa que ‘l’equip de govern hauria
de ser conscient de la responsabilitat que
pot recaure en tot l’Ajuntament i, per
tant, CiU hauria de ser el primer grup
interessat a tirar enrere l’esmentat acord
de Ple’. És per aquest motiu que es pre-
senta un recurs de reposició, amb l’ob-
jectiu que es declari la nul·litat de l’acord
del plenari i es proposi una solució legal
i d’acord amb els interessos dels torto-
sins. Monclús ha anunciat que té la volun-
tat de ‘parlar amb l’equip de govern i amb
tots els grups municipals per consensuar
un projecte de piscines realista, adequat
a les necessitats de la ciutat’. Un projec-
te, però, que aquest cop, segons el por-
taveu republicà, ha de ser ben gestionat
per l’equip de govern, i que prèviament
necessita la correcta resolució i tanca-
ment del contracte amb Quatuor, d’acord
amb la Llei i amb les compensacions que
pertoquen a la nostra ciutat.

Esquerra Republicana de Catalunya

ERC presenta recurs de reposició perquè Tortosa
sigui compensada per la renúncia de Quatuor 

a les noves piscines

Comunicat

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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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

AJUNTAMENT DE LACIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A -
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió de
data 28/01/2014, va aprovar inicialment el Projecte de
Reforma del Mercat Municipal, d'Alcanar.

Se sotmet a informació pública aquest projecte, juntament amb
la documentació complementària, pel termini de 30 dies hàbils,
a comptar des de l'última publicació del corresponent anunci al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, en un dels diaris de major circulació
de la Província; amb exposició al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament, a fi i efecte que els interessats puguin examinar-
lo i presentar-hi les al·legacions i/o suggeriments que conside-
rin convenients. En cas que no se'n presentin, aquest projecte
s'entendrà aprovat definitivament.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 5 de febrer de 2014

AJUNTAMENT DE LACIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A -
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, en sessió de
data 28/01/2014, va aprovar inicialment el projecte d'equi-
pament mobiliari del mercat municipal, d'Alcanar.

Se sotmet a informació pública aquest projecte, juntament amb
la documentació complementària, pel termini de 30 dies hàbils,
a comptar des de l'última publicació del corresponent anunci al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, en un dels diaris de major circulació
de la Província; amb exposició al Tauler d'Edictes de
l'Ajuntament, a fi i efecte que els interessats puguin examinar-
lo i presentar-hi les al·legacions i/o suggeriments que conside-
rin convenients. En cas que no se'n presentin, aquest projecte
s'entendrà aprovat definitivament.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 5 de febrer de 2014

Pregunta: Satisfet?
Resposta: Per descomptat
que sí. Es l’aprovació defini-
tiva d’un procès llarg i que
cada cop és fa més compli-
cat per tots els registres
burocràtics que s’han de
complir, amb les administra-
cions i amb la legislació
vigent.
P: Horta Vella i Saliner, una
lluita constant?
R: Era sòl no urbanitzable
per tema de la influència
deltaïca en un cas i per la
inundabilitat per l’altre.
Qüestions de caire mediam-
biental que calia matisar per
les expectatives creades i
per l’acord de tot un ajunta-
ment. I per la resposta a
una demanda ciutadana.

S’havia d’entendre el plante-
jament inicial i no es podia
tirar per terra el reclam
existent. El que puc assegu-
rar que com alcalde s’ha
lluitat al màxim per aconse-
guir-ho i aquí s’ha posat tota
la força amb els procedi-
ments que ens permetien
tenir-la per a assolir la nos-
tra pretensió. Si no s’apro-
vava era un greu inconve-
nient i amb la feina i la lluita
que s’ha fet, s’aconseguit.
P: El POUM, en general, era
un dels grans objectius?
R: Eren gairebé 21 anys i hi
havien disfuncions que fre-
naven el creixement. Ara ho
hem regularitzat. Qualsevol
ciutadà que hagi d’edificar,
sabrà les condicions en les
que podrà fer-ho. I el nou
POUM ho regularitza. I ens
permet poder dir que aju-
darà al creixement urbanís-
tic de la població. Entre
altres regularitzacions, hem
de destacar també el
desenvolupament industrial
per al polígon de Salt.
Actualment, no es donen
llicències però hem d’estar
preparats per quan es donin
i, llavors, tenir ja la normati-
va establerta per al creixe-
ment en aquest sentit, con-
fiant en què en uns anys
arribi la reactivació econò-
mica. Quan això passi, amb
el nou POUM estem prepa-
rats i no hi hauran inconve-
nients per a crèixer. Tot al
contrari, seran avantatges.
P: Hipoteca el futur de la

Ràpita el POUM?
R: En absolut. Puc dir que
és de Primera divisió, amb
una redacció d’Estanislao
Roca que és un professional
de prestigi, sensible amb el
Medi Ambient i conscient
també del creixement que
ha de tenir la Ràpita. No
crec que ningú pugui dir
que hipoteca el futur. En
aquest sentit, he de desta-
car el suport que ha existit,
amb el PSC que ha facilitat
els acords a través de 3
dels 4 regidors. I, tot i que

m’hagués agradat un vot
unànim, no ha pogut ser de
forma incomprensible. ERC
parlava de que tenia un
model diferent però amb
una serie de propostes que
penso que no eren fermes.
Qualsevol plantejament es
pot negociar i debatre. Però
també s’ha de donar l’opció
a fer-ho. Jo, com a alcalde,
em refermo en la lluita i la
insistència que ha existit
per part meua, agraint com
ja he dit el suport que he tin-
gut, per obtenir l’aprovació

d’Horta Vella i el Saliner.
Una aprovació que era vital
i fonamentada i que ha
estat complicada però que
l’hem assolida. Per tant, en
general, reitero la meua
satisfacció per aquest
POUM i més considerant el

contexte que cada cop és
més complicat per l’aprova-
ció d’un Pla, no només amb
la legislació del país, sino
l’europea que cada vegada
dificulta més els planteja-
ments. 

Aprovat el nou POUM de la Ràpita

El nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal
(POUM) de la Ràpita,
aprovat per Urbanisme,
garanteix el desenvolu-
pament de les zones del
Saliner i l’Horta Vella.
Aquesta era la principal
pretensió de
l’Ajuntament, que veu
culminat un procés d’uns
quatre anys de treball
per tal de planificar el
creixement urbanístic
«ordenat» de la població.
L’alcalde ens ho comen-
ta en aquesta entrevista
per a Més Ebre. 

Permetrà urbanitzar l’Horta Vella i el Saliner

Inicialment, Urbanisme volia catalogar aquestes dues zones com a sòl no urbanitzable

MV

ACTUALITAT

L’alcalde Joan Martin Masdéu: 

“Tenim un POUM de Primera divisió”
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L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat aquesta setmana
en sessió plenària, i per una-
nimitat de tots els grups
polítics, una moció presen-
tada per la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca
(PAH) que insta a endegar
mesures per garantir el dret
a l'habitatge i establir san-
cions als propietaris d'im-
mobles en situació perma-
nent de desocupació. Els
grups municipals de CiU,
ERC i IC-ET havien presentat
mocions amb el mateix
redactat que finalment s'han
acabat retirant per presen-
tar-ne una de subscrita per
tots els grups polítics. Entre
els acords adoptats es pro-
posa adoptar mesures per
"garantir el dret a l'habitatge
i fer front a l'emergència
habitacional", així com esta-
blir les accions oportunes

per "evitar la desocupació
permanent i injustificada
d'habitatges". En aquest
sentit es plantegen "fins a 3
multes coercitives que
poden arribar als 100.000
euros, si transcorregut el
termini fixat no s'ha produït
l'ocupació de l'immoble". La
votació al Ple ha estat segui-
da per una representació de
la Plataforma d'Afectats per

la Hipoteca (PAH). En la
roda de premsa prèvia al
Ple, l'alcalde ha explicat que
entre el 70 i el 80% de les
sancions als titulars d'edifi-
cis per mal estat són propie-
tat d'entitats financeres i
s'ha mostrat partidari de
combatre la "deixadesa" d'a-
quests immobles, en la
mesura que poden ser
objecte d'ocupacions

il·legals i de possibles pro-
blemes de convivència amb
el veïnat. En aquest sentit,
Ferran Bel ha matisat que hi
ha entitats financeres que
han mostrat la seva
col·laboració i amb les
quals s'han signat convenis
per promoure lloguers
socials. El Ple ha aprovat
també una moció del grup
de CiU instant la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) a continuar
les inversions en condicio-
nament i millora hidràulica al
Delta de l'Ebre. La proposta
manifesta el rebuig a la
reversió de la recaptació del
cànon de derivació per una
suposada assumpció dels
objectius inicialment previs-
tos i que pot comportar la
no continuïtat de les inver-
sions necessàries a la
infrastructura hidraulica del
delta. També s'ha aprovat
una moció d'ERC sobre la
distribució del Fons de

Cooperació Local de
Catalunya, a la qual
l'Ajuntament va presentar
al·legacions i que la
Generalitat ha anunciat
recentment la seva restitu-
ció. Així mateix, el Ple ha
votat una moció del PSC,
transaccionada pel grup de
CiU, instant a continuar la
millora de l'accessibilitat
dels parcs infantils de la ciu-
tat a les persones amb
mobilitat reduïda.
Per contra, el Ple ha rebutjat
dues mocions de PxC sobre
la promoció del comerç per
part de la Cambra de
Comerç de Tortosa i contra
la immigració il·legal; i una
altra d'IC-ET sobre la urba-
nització de la plaça Mossèn
Sol i la millora d'aparca-
ments al barri del Rastre.
En el mateix Ple s'ha fet l'a-
provació inicial de la creació
de la seu electrònica de
l'Ajuntament de Tortosa i el
seu reglament.  

El Ple de Tortosa aprova per unanimitat la moció 
de la PAH per garantir el dret a l'habitatge 

I sancionar als propietaris d’immobles permanentment desocupats

ACTUALITAT

Aquesta setmana s’han lliu-
rat, a la seu del Ministeri
de Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient (MAGRA-
MA), els diplomes que acre-
diten les noves reserves de
la biosfera de l’Estat que
van ser admeses per la
UNESCO el passat mes de
maig. L’acte ha estat presi-
dit pel ministre
d'Agricultura, Miguel Arias
Cañete, i per part de

Terres de l’Ebre ha recollit
el diploma el delegat del
Govern de la Generalitat a
les Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, acompanyat pel
delegat del govern a
Madrid, Josep Maria
Bosch. Actualment, la
xarxa estatal de Reservas
de la Biosfera està integra-
da per quaranta-cinc
espais (al maig 2013), dis-
tribuïts per totes les àrees

biogeogràfiques de l’Estat i
en 15 de les 17
Comunitats autònomes.
Dues de les reserves de
biosfera (RB) són transfron-
tereres, fins i tot una d’a-
questes és
Intercontinental.
Les reserves de biosfera
són territoris que apliquen
els postulats del Programa
MaB de la UNESCO.
Constitueixen una xarxa les

orientacions que es gene-
ren en trobades de la Xarxa
Mundial de Reserves de
Biosfera, que després són
aprovades pels òrgans de

govern del Programa MaB,
en primera instància, i,
finalment, per la
Conferència General de la
UNESCO.

Terres de l’Ebre rep el diploma que
l’acredita com a Reserva de la Biosfera

Acte presidit pel ministre, Miguel Arias Cañete

L’alcalde de Flix, Marc Mur,
ho ha manifestat en decla-
racions a Ràdio Móra
d’Ebre-Cadena Ser: “si a
les properes eleccions jo i
l’equip de gent que ens
dóna  el seu suport pre-
nem el determini de tornar
a presentar-nos, no ho
farem sota les sigles del
PSC”. 
Les declaracions de Mur
es produeixen  després de
que hagin hagut més movi-
ments amb més baixes al
partit i de que agafi força
el plantejament de crear
una nova inèrcia política
que, sense perdre identi-
tat, pugui identificar a les
veus ara més crítiques del
partit socialista i que ja
han manifestat el seu
desacord sent baixa.

Mur no tornarà
a presentar-se a
l’alcaldia de Flix

amb el PSC

Joan Porres Benito va
prendre possessió aques-
ta setmana com a presi-
dent de l’EMD dels
Muntells després de la
baixa per motius de salut
de l’anterior president
Tomàs Navarro. L’acteva
estar presidit per Joan
Castor Gonell com alcalde
de Sant Jaume d’Enveja i
tal com marca el regla-
ment, ja que la mesa d’e-
dat en el cas de les EMD
no existeix i assumeix les
seves funcions l’alcalde
del municipi.
Porres ha assenyalat que
el principal objectiu és
complir el pla de saneja-
ment, que acaba el 2015.

Joan Porres,

president de l’EMD

dels Muntells

GUANYADOR FOTOEBRE: LALLUCA
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Aquest dimarts al vespre el
Castell de focs d’artificials
de la pirotècnia Zaragoza va
dir l’adéu a la Candelera
2014. Una festa Major que
enguany més que mai s’ha
caracteritzat per la multitud
d’actes adaptats a totes els
gustos i edats, fet que ha
propiciat una alta participa-
ció. Així s’ha valorat des de
la regidora de Festes. “El
temps ens ha acompanyat i
tots els actes han pogut
comptar amb una alta parti-
cipació. La veritat és que la
valoració és molt positiva”,
explica Eva del Amo
Regidora de Festes.
Per la seva part Andreu
Martí, alcalde del municipi,
valora que “tots els actes
es van poder realitzar amb
normalitat i ha participat
moltíssima gent. Crec que
ha hagut activitats per a
tots els gustos i que tothom

ha xalat molt”. Una de les
novetats d’aquestes festes,
amb l’eslògan Som
Candelera, ha estat la recu-
peració del Suquet Calero
que va tenir lloc el darrer dia
de festes, a la Plaça Nova, i
que enguany va arribar a la
32a edició. 
Una edició que en la qual hi
van haver 18 participants.
Els guanyadors van ser 1er.

Premi, Albert Romeu, 150
E i cullerot de fusta, 2n
Premi, Mercè Balfegó, 125
EÛ i cullerot de fusta, i 3er
Premi, Elena Font, 100 E i
Cullerot de fusta. Per tant,
balanç positiu d’unes fes-
tes que han acollit diverses
novetats sense renunciar a
la tradició. Després del
pregó de Josep Martí, fill de
la Cala, i actual Secretari de

Comunicació de
Presidència de la
Generalitat de Catalunya, el
31 de gener, hi va haver un
monòleg a càrrec de Toni
Moog i Eva Cabezas.
Dissabte a la tarda va arri-
bar una de les activitat amb
molt d’èxit, el primer
Correbars de Candelera
2014 on la xaranga Suquet
Calero va portar la música i
la gresca a diversos bars
del municipi. I a la nit la pro-
tagonista va ser la música
al pavelló amb el grup del
territori que fa música SKA
els Xeic. 
El dia 2 dia de la patrona,
una vegada més, els fidels
a la Mare de Déu de la
Candelera van mostrar la
seva devoció a la Verge
amb la processó. Aquest
dia el Conseller de Territori i
Sostenibilitat Santi Vila, i
Miquel Calçada, Comissari
de la generalitat pels actes
del Tricentenari, van partici-
par de la festa. A més, el

dilluns dia 3 com a novetat
hi va haver una degustació
de tonyina roja, amb el
suport del Grup Balfegó,
amb el sushiman Ángel
Camacho, amb maridatge
amb vins de la Terra Alta.
Un acte amenitzat amb
música en viu amb la
Stromboli Jazz Band que va
comptar amb molta accep-
tació, i amb l’assistència de
Francesc Mauri, meteorò-
leg de TV3. Finalment, satis-
facció des del sector de la
restauració ja que
enguany, els dies 3 i 4 de
febrer, es van preparar uns
menús de Candelera que
van comptar també amb
molta acceptació. 
I és que aquesta Candelera
des de la Regidoria de
Festes es va optar per pres-
cindir dels dinars populars
al Poliesportiu per tal de
promocionar la restauració
local aquests dos dies de
festes, que habitualment,
eren els més fluixos.

La Candelera 2014 registra 
una alta participació

La novetat més destacada fou la recuperació del concurs de Suquet Calero  

Per tercer any conse-
cut iu ,  e l  Conse l l
Comarca l  de la
R ibera d ’Ebre dóna
cont inu ï ta t  a l
“Disposit iu d’ inserció
laboral per a col· lec-
t ius  amb d i f icu l ta ts
especials”, mantenint
la  seva i t inerànc ia
per  la  comarca.  E l
Conse l l  Comarca l
continua impulsant el
“Disposit iu d’ inserció
laboral per a col· lec-
t ius  espec ia ls  a  la
R ibera” .  D ’a l t ra
banda,  e l  Conse l l
Comarca l  s ’està
duent a terme el pro-
jecte R ibera d ’Ebre
Viva amb els suport
de tots  e ls  a junta -
ments i  més d’un cen-
tener d’empreses de
la comarca, dins del
marc de l  pro jecte
“Treba l l  a  les  7
Comarques”  subven -
c ionat  pe l  Serve i
d ’Ocupac ió de
Catalunya (SOC).

Dispositiu

insercio laboral

del CCRE

La comiss ió  ter r i to -
r i a l  d ’u rban isme de
les  Ter res  de l ’Ebre
ha  ap rova t  i n i c i a l -
ment  e l P la  d i rec -
tor  u rban ís t ic  (PDU)
de les  const rucc ions
ag r í co l e s  t r ad i c i o -
na ls  de  les  comar -
ques de l ’Ebre ,  e ls
masets ,  amb l ’ob jec -
t i u  p r i n c i pa l  de
posa r  en  v a l o r  i
regu l a r  aques t es
ed i f i cac ions  pròp ies
de l  sò l  ru ra l  de  la
zona.  A l s  e f ec t es
de l  PDU s ’en tén  per
maset  aque l la  ed i f i -
cac ió  rura l  v incu lada
a  una  e xp l o t ac i ó
agr íco la  que serv ia
pr inc ipa lment  per  a
l ’ e m m a g a t z e m a t g e
de ls  es t r i s  i  p roduc -
tes  de conreu  i  d ’a i -
xop luc .  

Construccions

agrícoles

tradicionals

La Unitat de Tractament
del Dolor de l’Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta
reemplaça les anomena-
des visites successives, o
de seguiment, per tracta-
ment del dolor crònic, per
entrevistes telefòniques.
Els objectius, segons la
nota de premsa que ha
emès l’ICS, són “incre-
mentar l’adherència al
tractament, disminuir el
temps d’espera de les visi-
tes i estalviar desplaça-
ments als pacients”, tal
com explica la Dra. M.
Carmen Gómez.
Concretament, es tracta
de reemplaçar una visita

presencial successiva per
una entrevista telefònica
amb el pacient després de
començar una intervenció
del dolor per exemple
amb opioides o infiltra-
cions. Durant l’entrevista,
l’anestesiòleg decideix el
pla d’actuació més ade-
quat que cal seguir, ja
sigui una nova visita pre-
sencial, una altra tècnica,
una lleugera modificació
del tractament o una altra
consulta telefònica més
endavant. Cal aclarir però,
que totes les prescrip-
cions de medicaments es
fan sempre durant les visi-
tes presencials. 

Consulta telefònica per a les
visites successives, a la Unitat de

Tractament del Dolor 
de l’Hospital de Tortosa 

ACTUALITAT
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Més d'un centenar de joves
amb edats entre 16 i 25
anys han assistit aquest
dimecres al matí a la pre-
sentació del programa
Joves per l'Ocupació, un
programa de suport a l'ex-
periència pràctica dels
joves desocupats que alter-
nant la formació amb el tre-
ball busca millorar les apti-
tuds dels participants i faci-
litar així la seva inserció
laboral.
El regidor de Joventut i
Polítiques Actives
d'Ocupació, Eros Esquerré,
ha realitzat la presentació
als joves assistents i els ha
recordat que la formació és
bàsica per aconseguir més
oportunitats a l'hora de tro-

bar un lloc de feina, i per
això ha remarcat que amb
programes com Joves per
l'Ocupació, l'administració
posa al seu abast l'oportu-
nitat de millorar en les
seves competències i per
tant en ocupabilitat.
En aquesta primera jornada
de presentació que ha tin-
gut lloc al Casal
d'Amposta, s'han entrevis-
tat un centenar de candi-
dats convocats a través del
l'Oficina de Treball dels
quals se'n seleccionaran
seixanta, dos més que en
la passada edició, per par-
ticipar en el programa que
té una durada d'un any.
Mitjançant una tutora es
desenvoluparan actuacions
d'orientació professional i
d'acompanyament de la
inserció previstes en el pro-

grama en col.laboració
amb el Servei d'Ocupació
de Catalunya.
A cada candidat seleccio-
nat se li farà una tutoritza-
ció per part de l'Ajuntament
d'Amposta, la tutora dis-

senyarà un pla individualit-
zat per a cada jove partici-
pant que definirà l'itinerari
formatiu així com l'expe-
riència professional a
adquirir en empreses.
A més, el programa també

inclou la formació profes-
sionalitzadora adequada a
les característiques del lloc
de treball a desenvolupar i
en cas que sigui necessà-
ria, formació per a l'obten-
ció del Graduat en ESO.
El programa Joves per l'o-
cupació preveu un incentiu
(600 euros per participant,
150 euros mensuals durant
un període màxim de qua-
tre mesos), condicionat a la
seva participació i a l'apro-
fitament de les actuacions
previstes.
Les accions formatives que
es realitzaran s'organitzen
en sis mòduls, dos més
que en l'edició de l'any
anterior.
Aquesta és la segona edi-
ció de Joves per l'Ocupació
que es realitza a la ciutat
d’Amposta.

Meritxell Roigé, diputada
de CiU i de les Terres de
l’Ebre al Parlament de
Catalunya, ha assenyalat
aquesta setmana a la
Comissió de Territori i
Sostenibilitat del
Parlament que “el respec-
te amb el Delta de l’Ebre
és compatible amb el
creixement a la zona de
Riumar”. 
La diputada ho ha dit en
el debat d’una proposta

de resolució d’ICV que ha
estat rebutjada majorità-
riament per 3 vots a
favor i 16 en contra.
Concretament, la propos-
ta de resolució demanava
l’aturada de la tramitació
del Pla Parcial Riumar
sector III i revisar l’apro-
vació del Pla Parcial del
sector Riumar IV-I.
Roigé ha recordat que
aquest projecte urbanís-
tic “es vol fer amb res-

pecte amb el tram final
del riu i amb un creixe-
ment del territori”, tot
subratllant el consens i la
unanimitat que genera a
nivell municipal, a
Deltebre. “Convergència i
Unió a Deltebre estem a
l’oposició i aquest projec-
te és compartit per tots
els grups de l’ajunta-
ment”.
La diputada ha assegurat
que els planejaments

existents des de 1996, el
pla territorial i el pla par-
cial de 2001 i el nou pla
territorial del 2010 apro-
vat per l’anterior govern
de la Generalitat, el pla
director del sistema cos-
taner no impedeixen que
no es pugui construir, tot
garantint “les mesures
del pla parcial pel que fa
a criteris d’inundabilitat i
canvi climàtic”.

“El respecte amb el Delta és compatible amb el creixement a la zona de Riumar”

Els delictes i les faltes
comesos a la Regió
Policial de les Terres de
l'Ebre durant el 2013
s'han reduït en un 8,91%
respecte l'any 2012. En
total, s'han produït
9.114 fets penals,
4.859 delictes, un
10,43% menys que l'any
anterior, i 4.255 faltes,
un 7,10% menys. El
director general de la
Policia, Manel Prat, que
ha presentat aquest
dimecres el balanç de
l'any passat a Tortosa,
ha destacat les bones
xifres aconseguides que
confirmen una certa
tendència a l'estabilitat a
la baixa. "Això no és una
flor d'estiu perquè por-
tem ja una tendència de
disminució sostinguda
més enllà de tres anys",
ha afegit. Una altra xifra
que s'ha destacat és la
reducció de fets penals
també en l'àmbit rural,
en un 13,92%.

Els delictes i les
faltes es redueixen

a l’Ebre 
durant el 2013

En la reunió de la Junta de
Govern de la Diputació de
Tarragona celebrada el
passat dia 20 de desem-
bre, entre altres assumptes
es va acordar concedir una
subvenció de 19.250
euros a l'Ajuntament de Flix
per a l'Escola Bressol, dins
del programa extraordinari
de suport als centres del
primer cicle d'educació
infantil.

Subvenció per a
l’escola Bressol

de Flix

Una seixantena de joves seleccionats per participar
en el programa ‘Joves per l'Ocupació’

Es la segona edició, a Amposta

CiU subratlla que tots els grups municipals de Deltebre estan a favor del projecte i en contra de la proposta d’ICV 

que demana l’aturada del Pla Parcial Riumar sector III i la revisió del sector IV-I

ACTUALITAT
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El Ple ordinari celebrat
dimarts a l'Ajuntament de
Deltebre aprovava de
forma inicial el Reglament
orgànic municipal (ROM),
un instrument de regulació
del règim organitzatiu i de
funcionament de
l'Ajuntament i dels seus
òrgans, que articula els
drets i deures dels mem-
bres de la corporació
municipal. La proposta va
ser aprovada per unanimi-
tat de tots els grups muni-
cipals (PSC, ERC, CiU i
PP). 
L'Alcalde de Deltebre,
José Emilio Bertomeu,
destacava que el ROM "és
una eina molt important
que mancava a
l'Ajuntament per tal de
poder créixer fent les
coses bé" alhora que
agraïa el suport de tots els
grups municipals ja que
"aquest reglament millora i

agilitza la feina diària a l'a-
juntament". 
El portaveu de CiU, Lluís
Soler, subratllava que "per
primera vegada a la histò-
ria Deltebre comptarà amb
un reglament que va més
enllà dels qui governen en
l'actualitat". 
Per al portaveu del PP,
Tomàs Castells, "és una
bona eina que coordina i
contempla el dia a dia de
l'Ajuntament".
El mateix plenari va apro-
vatrtres modificacions pun-
tuals de normes subsidià-
ries corresponents al siste-
ma portuari i costaner de
Deltebre, a la configuració
de la façana urbana i usos
existents a la carretera T-
3454 i a la reordenació de
la zona de l'Hort de
Pasqual. 
També per majoria es va
aprovar la moció presenta-
da pel grup de CiU i subs-
crita pels grups d'ERC i
PSC en relació a la conti-
nuïtat de les inversions en
condicionament i millora
hidràulica al Delta de l'Ebre

arran de la resolució dicta-
da per la CHE el passat
mes de desembre.
D'altra banda en aquesta
sessió ordinària es va
donar compte del decret
d'alcaldia 87/2014 de
modificació de les delega-
cions específiques d'atri-
bucions en els regidors i
regidores després que
Gervasi Aspa presentés la
renúncia de la Regidoria

de Gestió i Planificació del
Territori arran de la polèmi-
ca sobres la compra d'uns
terrenys a la zona del Molí
dels Mirons. 
Precisament aquesta
adquisició es va debatre
ampliament al punt de
precs i preguntes.

Gervasi Aspa continua
defensant la legalitat i pri-
vacitat de l'operació men-
tre que els dos grups de
l'oposició, CiU i PP, dema-
nen la seva dimissió i exi-
geixen la transferència d'a-
quests terrenys a
l'Ajuntament. 
Soler ha recordat que “la
derogació del document
de criteris i objectius seria
una burla cap a Deltebre i,
en especial, cap a la zona
de Jesús i Maria per hipo-
tecar els ciutadans a viure
en una zona on es limita el
potencial de creixement
degut a l’actuació personal
d’Aspa, malgrat ser primer
tinent d’alcalde de Gestió
Territorial”. 
L'Alcalde de Deltebre ha
volgut subratllar "jo no sóc

qui per destituir o fer dimi-
tir Gervasi Aspa ja que l'a-
cord de govern pel pacte
s'està complint, en tot cas
són els regidors del seu
grup els que tenen la legiti-
mitat d'actuar". 
Per acabar, Soler, sobre la
nova distribució de l’equip
de govern, deia que “Aspa
continuarà exercint simbò-
licament com a primer
tinent d’alcalde i es que-
darà, de moment, sense
cap gestió iresponsabilitat.
Ara bé, continuarà cobrant
el mateix sou que ha estat
percebent durant aquests
darrers anys. Que Aspa, a
dia d’avui, no gestioni cap
cartera, que continuí dins
de l’equip de govern i que,
a més a més, disposi del
mateix sou, és una mostra
més del desgavell de
l’Ajuntament de Deltebre.
Una mostra més d’un
govern que no té una fulla
de ruta clara i que l’únic
objectiu és governar per la
inèrcia del dia a dia però
sense cap mena de visió
de futur”.

El Ple de Deltebre aprova el 
Reglament Orgànic Municipal (ROM)

D’altra banda, Lluís Soler continua demanant la dimissió de Gervasi Aspa

REDACCIÓ

Meritxell Roigé, diputada
de CiU i de les Terres de
l’Ebre al Parlament de
Catalunya, ha arribat a un
acord aquesta setmana
per “prioritzar l’execució
del conjunt d’actuacions
de l’anell viari del Delta de
l’Ebre”. Roigé ho ha quali-
ficat de “prioritat” aques-
tes actuacions perquè
siguin programades quan
la disponibilitat pressu-
postària ho permeti.
La diputada també ha
assolit l’acord per unanimi-
tat perquè s’acabi “la
redacció del projecte cons-
tructiu del condicionament
de la nova carretera que
va des de Sant Carles de
la Ràpita fins al Poble Nou
del Delta”. 
Roigé ha defensat aquest
posicionament a la

Comissió de Territori i
Sostenibilitat al Parlament
de Catalunya.

Descomptes a l’AP-7
En un altre punt de l’ordre
del dia, la diputada ha
manifestat “que cal fer les
gestions necessàries”
davant de “l’Administració
General de l’Estat perquè

com a Administració titular
i concedent de la carretera
N-340 i de l’AP-7 pugui
estudiar i en el seu cas
implementar la prohibició
de circulació de camions
de quatre o més eixos per
la N-340 i descomptes a
l’AP-7 per moviments
interns entre l’Hospitalet
de l’Infant i Ulldecona”.

“CiU aconsegueix un acord per prioritzar 

l’anell viari del Delta de l’Ebre”

La Guàrdia Civil ha
detingut a Cuenca 35
persones i n'ha imputat
15 més, que realitza-
ven estafes comercials
a través de la conegu-
da com ''estafa del
Nazareno''. 
Aquestes estafes es
feien a diferents empre-
ses d'arreu de l'Estat,
d'entre les quals n'hi ha
de Lleida i Tarragona. 
Consisteix en simular
ser empresaris d'un
sector determinat i rea-
litzar comandes que
posteriorment es paga-
ven de forma puntual
amb la finalitat de guan-
yar-se la confiança del
proveïdor. 
Una vegada obtinguda
aquesta amistat, es
feia una comanda supe-
rior que mai s'arribava
a abonar i posterior-
ment posaven a la
venda el que s'havia
demanat a un preu infe-
rior al mercat, a través
d'empreses receptado-
res (ACN).

Estafa a
empreses de la

demarcació
tarragonina

ACTUALITAT

I acabar el projecte de la carretera de la Ràpita al Poble Nou del Delta

Segons nota del PSC Ebre,
la Comissió de Territori i
Sostenibilitat del Parlament
ha aprovat la proposta de
resolució presentada pel
grup Socialista per la qual
s’insta a la Generalitat a fer
les gestions pertinents
davant l’Administració de
l’Estat a fi i efecte que s’es-
tudiï i s’implementi la prohi-
bició de la circulació de
camions de quatre o més
eixos per l'N-340 i des-
comptes a l’AP-7, per a
moviments interns, entre
l’Hospitalet de l’Infant i
Ulldecona.
Segons el diputat socialis-
ta Xavier Sabaté –impulsor
de la proposta-“demanem
tan sols que s’apliquin a
Tarragona les mesures que
ja són efectives a la provín-
cia de Girona on s’ha pro-

cedit a desviar el trànsit de
vehicles pesats de la N-II a
l’autopista davant la paralit-
zació de les obres de l’au-
tovia com a conseqüència
de la crisi econòmica. Els
socialistes entenem que el
que és vàlid per a Girona
també ho ha de ser per a
les comarques tarragoni-
nes, per això hem impulsat
aquesta proposta de reso-
lució en la línia de la
demanda dels Ajuntaments
i dels veïns de la zona afec-
tada. L'N-340 està col·lap-
sada i és necessari i opor-
tú millorar-ne la circulació.”
Cal tenir present que l'N-
340 registra una important
densitat de trànsit de vehi-
cles pesats. La construc-
ció de l’autovia gratuïta A-7
pretenia absorbir i espon-
jar també part d’aquesta

circulació de vehicles de
gran tonatge però l’actual
stand-by de les obres per
part de l’actual Govern del
PP ha paralitzat el projecte
sine die, d’aquí la raó de
ser de la proposta socialis-
ta. 
Així mateix, el grup socia-
lista ha presentat una pro-
posició no de llei al
Congrés dels Diputats en
què es demana al Govern
que s’alliberi del trànsit de
vehicles pesants de quatre
eixos o més el tram de la
N-340 entre l’Hospitalet de
l’Infant, a la província de
Tarragona, i Cabanes,
municipi de la província de
Castelló. 
Aquesta proposta del grup
socialista serà debatuda a
la Comissió de Foment del
Congrés.

“Aprovada la proposta socialista per estudiar la prohibició de la

circulació de camions per l'N-340 entre 

l'Hospitalet de l'Infant i Ulldecona”

“Amb l’aplicació de les mesures que ja són efectives a la província de Girona”
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Elena Martínez.
Els mariners quan s’en-
dinsaven al mar sabien
que arribaven al seu destí
quan veien la llumeta par-
pellejant d’un far, això
volia dir que estaven arri-
bant o a prop d’un port, i
els servia de referència
tant de nit com de dia. I
aquesta és una de les
coses que més ens inte-
ressa, com funcionava un
far, com feia la senyal,
com era la vida del torrer.
El Far de la Banya va néi-
xer l’any 1864 acompan-
yat del Far de l’Illa de
Buda i el Far del Fangar.
Aquests es van construir
per il·luminar la zona del
Delta, una regió que era
considerada com a con-
flictiva per les llacunes i
la facilitat amb què els
vaixells es quedaven
encallats. 
Els tres fars es van cons-
truir amb la idea de que
fossin desmuntables i

metàl·lics, però només el
de la Banya es manté en
peu, després de que es
traslladés de la zona del
Delta de l’Ebre a l’extrem
del Dic de Llevant del
Port de Tarragona cap
els anys vuitanta. 
Avui dia, el Far de la
Banya és un símbol de la
ciutat de Tarragona i es
pot veure de molt a prop,
però quan es trobava al
Delta era impossible con-
templar-lo de tant a prop,
ja que estava aïllat i era
complicat accedir-hi, així
que el subministrament
d’aliments i combustible
al torrer es feia per mar,
en comptes de per terra.
El Far de la Banya des de
fa anys que ja no il·lumina
la costa tarragonina i
s’ha consolidat com un
museu. 
Al seu interior hi ha molts
elements característics
dels fars i breus explica-
cions de la seva història i

de la vida dels torrers
que treballaven en ells. 

Museu del Port
L’any 2003, aquest far es
va restaurar i habilitar
com a extensió del
Museu del Port de
Tarragona convertint-se
en el Museu de Fars, des
de llavors es van
començar a realitzar visi-
tes al seu interior.
L’any passat es va com-
plir el desè aniversari d’a-
quest museu, i enguany
coincidint amb el 150è
aniversari de la construc-
ció del far, el museu obre
les seves portes l’últim
diumenge de cada mes i
ofereix una visita guiada
sota el nom “La llum del
mar”, les quals continua-
ran fins el mes de març.
Les visites solen durar
aproximadament una
hora i són gratuïtes. 
Els visitants podran viat-
jar a través de l’origen i la

història dels fars, conèi-
xer les condicions en les
que treballaven els
torrers i com era la vida
que es portava als fars.

En superficie amb més de 40 places, a la Raval de Sant Llàtzer

Més Tribut a Deep Purple

Els Serveis Territorials
d’Ensenyament i l’Institut
Català de les Dones a les
Terres de l’Ebre, dintre del
programa Estimar no fa
mal, vol donar a conèixer el
projecte de prevenció impul-
sat per aquestes institucions
que sorgeix de la constitu-
ció d’un grup de treball

sobre prevenció, amb l’ob-
jectiu de dissenyar i oferir
tallers d’igualtat als centres
d’Ensenyament Secundari
de les Terres de l’Ebre, amb
l’objectiu de sensibilitzar i
prevenir les relacions abusi-
ves entre les persones
joves. Ahir se’n va fer un i
l’altre serà el dia 20.

Tallers d’igualtat

El Consorci per a la
Normalització Lingüística
organitza amb la col.labora-
ció de l'Ajuntament de
Deltebre un Curs de Nivell
Inicial a Deltebre per aquest
mes de febrer.
El curs de 45 hores de dura-
da, va adreçat a persones
no catalanoparlants i és
totalment gratuït. 

Per obtenir el certificat és
obligatòria l'assistència
mínima del 75%. 
Les classes seran de 19.00
a 21.00 h, dos dies a la set-
mana.
Els interessats han d'inscriu-
re's a les Àrees d'Educció i
Cultura de l'Ajuntament de
Deltebre en horari 9:00 a
13:00 h.

Curs de català nivell inicial a Deltebre

L'obra, d'una superfície
aproximada de 900 m2,
està situada al costat de
l'avinguda Canigó en la
confluència dels carrers
Bisbe Serra i Maria Antònia
Oviedo.
L'obra ha consistit en el

terraplenament d'uns
terrenys municipals d'una
superfície aproximada de
900 m2, situats al costat
de l'avinguda Canigó en la
confluència dels carrers
Bisbe Serra i Maria Antònia
Oviedo, pavimentació amb

conglomerat asfàltic,
construcció d'accessos,
adequació d'espais per a
vianants i instal·lació de llu-
minàries.
L'alcalde ha explicat que
aquesta actuació comple-
menta l'obertura de l'avin-

guda Canigó a l'alçada del
barranc de la Llet i s'em-
marca en la política de cre-
ació d'aparcaments gra-
tuïts en superfície a dife-
rents barris de la ciutat.
Imatge: Ebredigital.cat i
Canal Terres de l’Ebre.

L'Ajuntament de Tortosa habilita 
un nou aparcament gratuït 

L'Ajuntament de Tortosa
ha posat en servei un nou
aparcament gratuït en
superfície a la Raval de
Sant Llàtzer amb més de
40 places. L'actuació,
que s'ha fet en base a
recursos propis, ha estat
presentada aquesta set-
mana per l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, la
tinent d'alcalde de
Serveis al Territori,
Meritxell Roigé, i el regi-
dor de barri, Alfredo
Ferré. També ha assistit
el president de l'associa-
ció de veïns, Alejandro
Gibello. 

El Far de la Banya, més de 100 anys 
il.luminant el Delta de l’Ebre

“El far més famós de la provincia de Tarragona”

ACTUALITAT

Després d’esgotar les entra-
des de les dues sessions pro-
gramades per a l'espectacle
Tribut a Deep Purple, a càrrec
de Banda de Música de la Fila
i del grup de rock, hi haurà una

tercera que tindrà lloc el diu-
menge 9 de febrer a les 20.30
h. Es podran reservar entrades
anticipades a la Fila, així com
adquirir-les a taquilla, dues
hores abans de la sessió.

Els restaurants d'Amposta
comencen a encendre els
fogons per preparar les
14.000 degustacions que
posaran a l'abast del públic
en motiu de la dinovena
festa de la Carxofa, que
tindrà lloc el pròxim dissab-
te, 15 de febrer. 
Convertida ja en una de les
cites de referència gas-
tronòmica al territori, els
organitzadors volen esten-
dre el seu ganxo turístic
durant tot el cap de setma-

na i més enllà de l'emplaça-
ment original del pavelló
firal. 
L'any passat la festa va con-
gregar unes 3.500 perso-
nes.
Per als restauradors, supo-
sa també un important
al·licient a la seva activitat,
també com a punt d'inici de
les onzenes Jornades
Gastronòmiques.
L'Ajuntament destina a l'or-
ganització un pressupost de
25.000 euros.

Diverses localitats del territori preparen actes amb motiu de Santa
Agueda, patrona de les dones. L’Associació de Dones de Móra
d'Ebre organitza demà dissabte dia 8 de febrer els actes amb la
proclamació de l'alcaldessa, Teresa Escribà, i les regidores, Anna
M. Sardà i Margarita Carlos.

Actualitat

L’Institut Ramon Muntaner
(IRMU) i la Federació
d’Ateneus de Catalunya
(FAC) convoquen aquest any
2014 per primer cop la
Beca de recerca històrica
“Terra d’Ateneus”, dotada
amb 3.000 euros i la publi-
cació del treball. 
L’objectiu d’aquesta convo-
catòria és becar un projecte
de recerca centrat en l’estu-
di de la repercussió social
de l’associacionisme cultu-

ral ateneístic en un territori
concret dins de l’àmbit
català des del punt de vista
històric. 
La convocatòria és oberta a
tots els investigadors dels
centres d’estudis locals i
comarcals i el termini per a
presentar les propostes s’a-
caba el dia 23 de març
d’enguany. 
El lliurament del treball fina-
litzat s’ha de fer a mitjans
del mes de desembre de
2014.

Beca recerca històrica ‘Terra d’Ateneus’

Festa de la Carxofa, el 15 febrer

IMATGE D’EBREDIGITAL.CAT CEDIDA PER CANAL TERRES DE L’EBRE
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CRAC de la setmana: Cinta Arasa, escriptora 
MICHEL VIÑAS

“EL PREMI ENRIC VALOR HA ESTAT UN IMPULS PER SEGUIR ESCRIVINT”

Cinta Arasa (Tortosa,1978)
es va llicenciar en Ciències
Polítique i de l’Administració
i escriu des que tenia 11
anys. Va guanyar el premi el
Enric Valor de narrativa
juvenil amb l’obra ‘Vaig fer
la maleta un dia de juny’,
(Editorial El Bullent, 2014
http://www.bullent.net/deta
lle_libro/?li_id=3168), que
tracta de la injusticia social
de principis del segle XX.
Ara ja treballa en una nove-
la infantil i en una altra d’a-
dults. Va nèixer a Tortosa fa
35 anys i se sent molt iden-
tificada amb l’Ebre, tot i que
de molt jove va marxar a
viure a Barcelona.

Més Ebre: Premi Enric
Valor, què ha representat
per vostè?
Cinta Arasa: Va ser sobre-
tot un impuls per a conti-
nuar escrivint. Vaig enviar-hi
la novel·la per provar i en
rebre la trucada no m’ho
podia creure. El jurat del
Premi Enric Valor està for-
mat per persones amb una
trajectòria literària i/o cultu-
ral vastíssima, i que aques-
tes persones reconegues-
sen la meua novel.la ja és
un premi en sí mateix.
ME: Quina seria la sinopsi
de ‘Vaig fer la maleta un dia
de juny’?
CA: És un viatge iniciàtic
que comença en una
Barcelona a punt d’esclatar.
La Setmana Tràgica posa
de manifest les esquerdes
de la societat catalana de
l’època. L’Eulàlia i el seu
pare, que tenen orígens a
les Terres de l’Ebre, empre-
nen un viatge que per a
l’Eulàlia suposa la presa de
consciència de la complexi-
tat del món, molt diferent

de la realitat que ella veia
des de la seva casa de la
part alta de Barcelona. A
Anglaterra hi descobreix la
base de la riquesa burgesa
de principis de segle: les
condicions de vida i de tre-
ball de la classe obrera.
ME: Amb què es va basar?
Com li va venir la idea?
CA: Fa uns quatre anys vaig
fer un viatge a Manchester
i vaig recordar les meues
classes d’història contem-
porània, quan ens explica-
ven que els empresaris del
tèxtil del nostre país hi feien
molts de negocis, amb els
empresaris del nord
d’Anglaterra a finals del
segle XIX i principis del XX.
Per raons familiars, jo vaig
haver de fer de traductora i
intèrpret amateur de
l’anglès al català i del català
a l’anglès d’una manera
força intensa durant un
temps. Va ser d’aquella
combinació d’experiències
que em va aparèixer la pro-
tagonista de la novel.la,
l’Eulàlia Pallarès, una noia
catalana que ha d’acompan-
yar son pare –un gran
empresari tèxtil- en un viat-
ge a la zona de Lancashire
per fer-li d’intèrpret, ja que
ell no parla anglès i hi té
interessos. L’Eulàlia va ser
qui em va donar el fil de la
novel.la.
ME: Per què va fer la male-
ta un mes de juny?
CA: Calia que fos al juny,
era essencial. Al nostre
país, sovint, als juliols hi
passen coses força signifi-
catives i la meua protago-
nista havia de ser a
Anglaterra al juliol, perquè
de vegades ens cal marxar
per entendre més com és
casa nostra. La maleta, al

1909, s’havia de fer força
abans d’arribar al destí que
no pas ara.
ME: La injusticia social exis-
teix actualment? Es dife-
rent?
CA: Sí que existeix. A
l’Europa occidental un dels
pactes de després de la II
Guerra Mundial va suposar
el naixement de l’Estat de
benestar, que va llimar
–amb tots els matisos que
es vulguin- certes desigual-
tats que malgrat tot per-
viuen, i de forma cruentíssi-
ma. En d’altres zones del
món les desigualtats s’acar-
nissen, com a l’Europa de
principis del XX, amb els
més dèbils de la societat,
sense cap tipus de fre.
ME: Quina és la conclusió
que voldria que es tragués
al seu llibre?
CA: Voldria que cadascú en

tragués la seua.
M’agradaria molt que fes
reflexionar.
ME: Hi ha un abans i un
després per vostè, amb el
Premi?
CA: El premi ha estat una
sorpresa constant, des del
dia 14 de desembre, quan
me’l van atorgar. Em pas-
sen coses màgiques; de
sobte, rebo felicitacions de
gent a qui admiro molt o
algunes editorials em dema-
nen originals...
ME: Quins records li porta
Tortosa i l’Ebre? 
CA: Seria molt difícil res-
pondre aquesta pregunta
d’una manera concreta per-
què, en certa mesura,
Tortosa i l’Ebre m’envolten
sempre. Sento que en
formo part. Apareixen molt
sovint als textos que escric
(per descomptat a ‘Vaig fer

la maleta un dia de juny’) i
sempre dic que sóc de les
Terres de l’Ebre, quan m’ho
pregunten, encara que no
hi visc des que tenia 9
anys. La meua primera
novel·la es diu Arran de
l’Ebre i vaig voler que fos
un homenatge a les nostres
terres i a les víctimes que
van lluitar per la nostra lli-
bertat durant la guerra del
36.
ME: Qui ha pogut influir
més en la seua trajectòria?
A qui ha d’estar més agrai-
da? 

CA: Sovint, quan escric i
alguna paraula no em surt o
no trobo el to, tanco els ulls
i penso com ho dirien mons
iaios i sempre trobo la res-
posta que busco. Parlen i
parlaven un català preciós i
puríssim. De fet, tota la
meua família sempre s’ha
entusiasmat amb els meus
projectes literaris. A casa
de mons pares, a més, hi
vaig trobar els grans noms
de la nostra literatura i d’al-
tres literatures i sempre s’hi
ha llegit i respectat molt la
literatura. D’altra banda, he
tingut moltes professores
(la majoria dones) de llen-
gua i literatura catalanes
que m’han descobert el tre-
sor de les nostres lletres i
professors i professores
d’història i de política que
m’han donat diverses claus
per conèixer la nostra reali-
tat. He de repartir molts
agraïments...
ME: Farà una presentació
de l’obra per a la gent
ebrenca?
CA: I tant! Sempre que em
publiquen un llibre sé segur
que hi haurà un mínim de
dues o tres presentacions,
una (o dues) a les terres de
l’Ebre i l’altra a Barcelona.
ME: Proper treball?
CA: Estic treballant, alhora,
en una novel·la d’adults i
una altra d’infantil.
M’encanta escriure més
d’un projecte al mateix
temps.

Cinta Arasa va nèixer a Tortosa. Molt jove va 

marxar a Barcelona. Recentment ha guanyat el

premi Enric Valor, amb l’obra: ‘Vaig fer la maleta

un dia de juny’. (El Bullent, 2014 h)

ttp://www.bullent.net/detalle_libro/?li_id=3168
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Un punt de quinze i la situació
que es complica a l’espera
del partit de diumenge
vinent, contra el Vilassar,
equip que marca la zona de
descens actualment i que és
rival directe per als rapi-
tencs. No es pot fallar. 
I aquesta és la intenció. Es
una final. En cas de guanyar,
els rapitencs posarien terra
de per mig, superant el gola-
verage. Un empat mantindria
els quatre punts i una derro-
ta, tot i que queda molt, seria
com una condemna, ja no

només per l’aspecte classifi-
catòria, si no amb l’animic. 
Hi ha la motivació afegida per
la impugnació que va fer el
conjunt maresmenc després
del partit d’anada. S’ha de
considerar. Raül Teixidó, Julio
i Marc Vernet (té l’alta) s’es-
pera que tornen. Serà baixa
Mauri per sanció. Josué
rebrà l’alta dimecres de la
setmana vinent.
Partit molt important. 

L’Ascó, per la seua part, visi-
ta el Masnou diumenge a les
12 h. Ha de lluitar per mante-
nir la bona trajectòria com a
visitant. No serà assequible
perquè el Masnou s’hi juga la
seua estabilitat: es troba a la
part baixa de la taula. Una
victòria dels asconencs
beneficiaria a la Rapitenca,
en la lluita per la permanèn-
cia. En qualsevol cas, l’Ascó
ha de mirar per ell i per

poder conservar la posició
de promoció d’ascens que té
actualment. La classificació
està molt ajustada i qualsevol
ensopegada es pot pagar
cara. L’equip de la Ribera va
empatar diumenge passat al
seu camp contra el Terrassa
(1-1). Segueix el malefici com
a local i és que no ha pogut
guanyar en els darrers quatre
partits. Sergi Moreno va fer
l’1-0 però a la represa, el
Terrassa va empatar. Amb
l’1-1, l’Ascó va reflectir
massa precipitació, ansietat
per voler arribar massa
ràpid. 
La necessitat de guanyar
pesa. Però l’equip té ofici per
saber com afrontar-la. I ho ha
de fer-ho. Queda molt i va pel
bon camí. 

Més que tres punts

La Rapitenca va perdre
diumenge al camp del
Rubí (4-1). La primera
meitat, en la que no va
estar a l’alçada, fou
decisiva. El Rubí es va
posar amb el 4-0 i va
sentenciar. A la represa,
els locals van baixar
pistonada i la Rapitenca
va millorar, podent mar-
car el gol de l’honor.
Gasparin va fer-lo. Són
cinc jornades sense
guanyar. 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca no pot fallar, diumenge (12 h), a la Devesa, contra el Vilassar, rival directe

M.V.

Una acció del partit Rubí-Rapitenca, de diumenge.

Malefici a casa on fa
quatre jornades que no

guanya. Diumenge visita
el Masnou.

FC Ascó

L’equip de l’Aube es va emportar el derbi contra l’Amposta

Tres punts vitals per al Jesús i Maria
PRIMERA CATALANA

El Jesús i Maria va guanyar
el primer partit a casa. Fou
contra l’Amposta en el derbi (1-
0). Una victòria que feia molta
falta a l’equip roigiblanc perquè
si realment no l’ha aconseguia
es podia veure ja abocat al
descens. Hagués tingut menys
opcions. 

El partit, amb gran ambient
(gairebé 600 expectadors a
l’Aube), es va obrir aviat amb
un gran gol de Sergi Curto. Es-
pectacular. L’Amposta va reac-
cionar i a través d’Arnau i Be-
cerra va tenir dues opcions
clares. Sergi Auré, que debuta-
va a casa, va evitar la segona,
la de Becerra. El Jesús i Maria
estava ben posat defensiva-
ment, fent una bona feina des
de Ferreres, a la davantera, i al
mig del camp, amb Sebas i
Víctor tapant la creació ampos-
tina. La falta d’espais va obli-
gar a l’Amposta a ser més di-
recte del normal i per això no
es va trobar còmode durant di-

verses fases del primer acte. 
A la represa, els ampostins

van avisar amb dues ocasions
clares. El partit va trencar-se.
El Jesús i Maria també va tenir
possibilitats, amb un tret de
Pier al pal i una acció que va
salvar Alex Iniesta. 

Amb els minuts, l’Amposta
va incrementar el seu domini i
va poder disposar de més es-
pais. El Jesús i Maria, que ha-
via cedit la pilota al rival, bus-

cant el contraatac, havia fet un
gran desgast. Sergi Ventura va
tenir l’empat. Però aquest,
malgrat la insistència visitant,
no es va produir. Un tret de Be-
net al travesser i un altre de
Dani Bel que va desviar Sergi
Auré van ser les darreres opor-
tunitats visitants. Al final, ale-
gria local pel primer triomf a
casa i per la possibilitat de
mantenir-se vius. A més d’ha-
ver efectuat una gran feina de-

fensiva. I de no rebre cap gol.
L’Amposta veu trencada la rat-
xa de dues victòries seguides. 

José Mari Aliau, tècnic local,
destacava la “feina feta en l’as-
pecte defensiu. Hem tingut
també la fortuna que ens ha
faltat en altres partits. Però els
jugadors s’han buidat al camp i
es mereixiem una victòria com
aquesta”. Nacho Pérez, tècnic
de l’Amposta, per la seua part,
deia “penso que per ocasions
mereixiem la victòria, sense
traure-li mèrits al Jesús i Maria.
Però el futbol és així”. El Jesús
i Maria, animat, afronta una no-
va final diumenge al camp del
segon classificat, el Torrefor-
ta.  L’Amposta rebrà l’Horta
abans de visitar el cuer, Alpi-
cat. Dos partits claus per acla-
rir la seua situació. Diumenge
es farà un minut de silenci en
record a Joaquin Fibla, perso-
na vinculada a les instal.la-
cions esportives i també al
club durant molts anys. 

Una de les conclusions posi-
tives que s'extrauen de la situa-
ció actual del CD Tortosa, una
vegada s'ha anunciat que hi
haurà una assemblea en la que
la junta directiva informarà que
no seguirà i que, per tant, s'o-
brirà un procés per a noves
candidatures, és l'interés que
ha sorgit entre els aficionats per
saber que és el que pot passar.
S'ha valorat el fet que la junta
hagi mogut fitxa i que, d'aques-
ta forma, hi hagi temps per a
que es pugui prevenir-se el futur
amb antelació.

La setmana passada parlava
de possibilitats de candidatures
i el cert és que vaig rebre un
bon nombre de missatges el di-
vendres passat per la tarde

amb curio-
sitat per sa-
ber quina o
quines per-
sones po-
drien estar
interessa-
des en ser el nou president. I
això és bo. Tot i l'estat del club
i la indiferència que sembla que
crea, la realitat és una altra. I vol
dir que hi ha vida i, tot i que pot-
ser que encobert, que també hi
ha sentiment. Per a començar
ja és important. El possible in-
terès existeix. Una altre tema és
que s'acabi confirmant. En qual-
sevol cas, cal tornar a valorar el
que està fent la gent que hi ha
ara. Té mèrit, demostrant esti-
ma pel club.

El club té vida

El derbi entre el CD la Cava i
el Tortosa 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.

La Cava-Tortosa, a Canal Terres
de l’Ebre, diumenge (22 h) 

L’opinió de Michel

A l’entrenament, es va fer una lesió al menisc

Oriol Romeu, nova lesió
DISSABTE VA GUANYAR AL CAMP NOU

Oriol Romeu va jugar de titu-
lar amb el València, al Camp
Nou, dissabte passat. 
El seu equip va vèncer al Barça
i Oriol, que tornava a Barcelo-
na, però ara com a rival, va
gaudir del triomf del seu equip.
No obstant, ahir dijous es va le-
sionar a l’entrenament. A l’es-
pera dels resultats exactes de

la resonància, podria tenir afec-
tat el menisc, el que li repre-
sentaria estar unes quantes
setmanes de baixa. 

Estaria unes setmanes
de baixa

Contratemps
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Perelló rebrà diumenge el
Roquetenc en un partit amb do-
ble valor i que, principalment per
als visitants, és una final. El Ro-
quetenc, que va perdre contra el
líder Reddis dissabte passat,
afronta el derbi de diumenge
amb molta urgència i és que si
bé encara no hi ha grans distàn-
cies, una nova ensopegada ja el
deixaria molt minvat per al futur.
Ara ja acumula cinc derrotes se-
guides. El Perelló, per la seua

part, tampoc pot deixar perdre
l’oportunitat i és que una victòria
contra el cuer Roquetenc li dona-
ria vida i li permetria adquirir més
distàncies contra un rival que ja
quedaria més enrera. Per tant,
partit important per tots dos. Els
perellonencs ja van deixar esca-
par una bona ocasió dissabte a
la Selva on van caure per 2-0. No
van estar a l’alçada i van acusar-
ho. La Selva va fer l’1-0 i després
va saber aprofitar la superioritat

numèrica. Primer fou expulsat el
defensa Robert i després, ja al fi-
nal, Tudela, per fer-li una observa-
ció al col.legiat. La Selva va sen-
tenciar en temps afegit. El darrer
fitxatge, Robert Lopez, es va le-
sionar greument contra el Roda.
Per això podria haver una nova
incorporació. S’ha parlat amb
Magí (Móra N) i podria fer-se amb
un davanter amb experiència en
categoria superior. Pel Roque-
tenc, Toni Calafat no seguirà. 

Perelló-Roquetenc, com una final
ELS DE MOLINOS DEIXEN ESCAPAR UNA BONA OPCIÓ, A LA SELVA

El Gandesa va golejar el Ca-
lafell (4-1) i es va refer de la
derrota al camp del Valls. El
partit no va ser trampa i els
d’Enric Aleixendri van poder
traure’s l’espina que tenien del
partit d’anada, quan van per-
donar l’imperdonable. En
aquesta ocasió, i a diferència
d’altres jornades quan s’han
enfrontat a equips de la part
baixa de la taula, no van per-
donar. Va costar obrir la llauna

per va haver-hi insistència fins
que va fer-se. Soriano, recupe-
rat, va marcar l’1-0. Ell mateix
feia el segon gol. Posterior-
ment, ja a la represa, Aleix
sentenciava amb el 3-0. I el
benifalletenc Dani va arrodonir
el triomf amb el 4-0. El Cala-
fell, amb dificultats fins darre-
ra hora per solucionar el paga-
ment de les taxes arbitrals, va
aconseguir el seu gol en els
darrers minuts. La clau per al

Gandesa fou que no perdre la
intensitat a la segona meitat,
demostrant que creix en con-
fiança i que també vol lluitar
per la segona plaça. En la pro-
pera jornada, visita un Roda
en hores baixes. Una nova
victòria gandesana, impulsaria
més a un equip que està fent
rotacions i apostant pels joves
dels planters que, amb el seu
treballa, es guanyen les opro-
tunitats. 

El Gandesa no perdona 
VA GOLEJAR EL CALAFELL I DIUMENGE BUSCARÀ EL TRIOMF A RODA DE BERÀ

El Catalònia va vèncer al camp del Vilaseca (0-1) on va sumar tres
punts d’or que refermen la seua millora. Aquesta s’ha de consolidar
demà contra el Calafell, equip que està vivint molts problemes i que
es troba en zona de descens. Es un partit amb doble valor en què els
de Rumense no poden fallar. No ha de ser un partit trampa. Ha d’e-
xistir la motivació suficient per a guanyar-lo i tirar per amunt. 

A Vilaseca, el Catalònia va saber aprofitar les escletxes que va dei-
xar un equip local que, a més, va jugar amb deu a la represa. Pau va
marcar aviat el 0-1 i els jesusencs van saber guardar roba i mantenir
la porteria a zero. Triomf treballat i vital en aquests moments.

El Catalònia ha de refermar la reacció
demà contra el Calafell

SET PUNTS DE NOU. VICTÒRIA A VILA-SECA

El derbi que diumenge havien de disputar a l’Aldea, on juga com
a local l’Ampolla mentre duren les obres de la instal.lació de la ges-
pa artificial, el conjunt de Cotaina i l’Alcanar es va ajornar pel vent.
Aquesta va ser la decisió que es va pendre en el moment en què re-
presentants dels dos clubs i els àrbitres estaven al terreny de joc.
Es va haver d’esperar un temps prudencial, l’estipulat en aquests ca-
sos, i finalment es va confirmar la suspensió. Amb posterioritat, el
vent va calmar i s’hagués pogut jugar, però la decisió ja estava de-
terminada. Caldrà esperar si hi ha un plantejament anterior i els dos
equips es posen d’acord per recuperar el derbi entre setmana o ja
ho faran el dia 1 de març en la jornada de descans. 

Se suspén el derbi que havien de
disputar l’Ampolla i Alcanar

PEL VENT

El Tortosa va guanyar el
Cambrils i va trencar la mala
ratxa de cinc jornades sense
assolir cap victòria (1-0). El par-
tit es va disputar a Amposta pel
tancament del municipal tortosí
després de la incidència del dia
del Calafell. Un gol de Ramon
va valdre els tres punts. I
aquests són la millor lectura
que pot fer-se en una confron-

tació que fou travada a la sego-
na meitat i en la que els cambri-
lencs van tenir les seues op-
cions per a poder empatar.
Nando Crespo considerava
que “vam fer una bona primera
part, fent el gol i gaudint d’op-
cions per haver fet el segon.
Però com ens passa darrera-
ment, ens va mancar confiança
per definir. El fet de no encarri-

lar el partit i aquesta manca de
confiança ens va portar neguit
a la represa quan van estar
més irregulars i el Cambrils va
tenir un parell d’opcions per
empatar”. 
La Cava, per la seua part, va
fer una primera meitat molt bo-
na, al Morell. Es va avançar
amb gol de Jaime i va tenir una
altra opció. Però a la represa

va cedir després de rebre un
gol psicològic (46’). L’expulsió
de Roger ja va minvar a un
equip que segueix en baixes i
que no va poder reaccionar. 
El gol posterior d’Omar va tren-
car la confrontació (67’) i poc
després, de penal (73’), el Mo-
rell va sentenciar el duel su-
mant tres punts i continuant
sent molt fort al seu estadi. 

El Tortosa venç el Cambrils en l’exili a Amposta
LA CAVA CEDEIX A LA SEGONA MEITAT, AL CAMP DEL MORELL (3-1)

MERCÈ

El Remolins-Bítem va guanyar
al camp de la Canonja (0-2) on
va fer un punt i seguit en la tra-
jectòria de resultats positius.
Ha sumat 10 punts de 12 en
els quatre partits jugats en-
guany, considerant que en el
primer va cedir un empat al
camp del Roda, arran d’un pe-
nal al minut 95. 

Diumenge passat, l’equip
blanciblau va vèncer al camp
d’un rival que feia set jornades
que no perdia, des que l’entre-
nava José Fernando Mora. I
això que el partit no va co-

mençar del tot bé per als de
Bítem. Els va costar adaptar-
se. La primera mitja hora, mal-
grat que controlaven el joc, no
van estar del tot ben posats,
principalment en l’aspecte
ofensiu. Ja en el darrer quart,
van millorar i van gaudir d’oca-
sions clares en botes de Ser-
gio Ruiz. 

A la represa, amb la inter-
venció de Jota, el Remolins-Bí-
tem fou més directe i va acla-
rir el duel aviat, amb un gol del
propi Jota. Amb el 0-1, els de
Bítem van estar molt ferms i

no van donar opció a la Canon-
ja que, tot i intentar-ho, va tro-
bar-se amb un equip motivat i
ordenat que va tenir poques fi-
sures. El problema fou no sen-
tenciar abans i per això el duel
va estar incert fins el final.
Fins quan Jota va poder deci-

dir amb el seu segon gol, el
que confirmava una victòria
brillant d’un equip que es con-
solida a la segona plaça, amb
36 punts, conscient també de
que la igualtat continua i que
no hi ha distàncies a la taula.
Les dues properes jornades
són importants en la lluita:
demà contra el Morell, tercer,
i després visitant el Tortosa. 
L’equip s’afiança i, a més, pot
fer rotacions puntuals per
mantenir la motivació i amb el
mateix efecte, o sigui amb no-
ves victòries.  

El R. Bítem rebrà demà el Morell
Els de Sergio Navarro, que han sumat 10 punts de 12 en el 2014, són segons a la taula 

VA GUANYAR A LA CANONJA, TRENCANT LA BONA RATXA DELS LOCALS, AMB UN JOTA ESTEL.LAR

S’enfronten el segon
contra el tercer

classificat. En la jornada
posterior, el R. Bítem

visitarà el Tortosa.

16 hores

El R-Bítem va vèncer a la Canonja i demà rebrà el Morell, en un dels partits
atractius de la jornada.

La Cava rebrà diumenge
(16 h) el Tortosa en un dels
derbis de la jornada. Dos
històrics que buscaran el
triomf per mantenir-se engan-
xats en la lluita oberta que
existeix per la segona plaça. 

Santi Forner, tècnic del CD
la Cava, deia que “un partit im-
portant per als dos equips,

per a poder seguir en la lluita
per una segona plaça que, no
obstant, penso que estarà
oberta fins el final. Però està
clar que, a hores d’ara, és un
rival directe; un equip jove,
amb bons jugadors i que serà
molt complicat de batre”. 

Nando Crespo, tècnic del
Tortosa, coincidia també en

comentar que “el partit és
molt important després d’ha-
ver aconseguit la victòria con-
tra el Cambrils, en l’objectiu
d’estar en la lluita per les pri-
meres places. Sabem que la
Cava és un gran equip, com-
pensat, i que serà un rival
força complicat, i més al seu
camp. Haurem d’estar molt

atents i buscar tenir més en-
cert en les ocasions”. Joel,
per lesió, serà baixa. 

La Cava-Tortosa, el gran derbi per diumenge
A LES 16 HORES

La lluita per la segona
plaça està oberta i per

això es presenta un partit
força interessant

Doble valor
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TERCERA CATALANA

El que van a llegir en aquest article ho escrit un gran amic, Francesc Fabregas.
Solament té 26 anys i és potser el periodista més perillós d’aquesta provincia.
Però és una gran persona. Escriu cada setmana 24 planes d’esports a El
Vallenc (25 anys d’història). Entre quatre persones fan 100 planes i,  a sobre,
com Michel, els divendres reparteixen els periòdics als subscriptors porta a
porta. I fa una de les webs més vistes del futbol català (www.eltravesser.cat).
Cobriex la informació de Valls i també del Camp de Tarragona. Aquest noi és
terrible. Aquesta setmana ha fet un article d’àrbitres. M’ha agradat tant que el
reproduexo. Aquí el tenen. 
No m'agradaria ser àrbitre. Ho tinc clar. Feina desagraïda i que s'ha de tenir
passió per a realitzar. Realment té mèrit ser àrbitre avui dia. Dit això, alguna cosa està pasant en
els darrers anys. Els àrbitratges sempre han estat en boca de tots. Des de què es va crear el
futbol la polèmica arbitral ha existit. Això no treu que, últimament, certs arbitratges deixen molt
que desitjar. Les graderies en van plenes, i el que abans era excuses de mal perdedor poc a poc
s'està tornant una realitat: Molts àrbitres són dolents i els agrada massa el protagonisme. La
impunitat arbitral és preocupant. La Federació afirma està atent i avaluant continuament els arbi-
tratges amb inspectors a les grades. Una de les opinions recuperents és que de poc serveix quan
després d'un toc d'atenció o de partits a la nevera, segueixen igual. El problema és estructural i
de forma i és de mal arreglar. És d'agraïr trobar un bon àrbitre, i això l'espectador ho agraeix a
l'hora de gaudir del partit. Quan és al revés, però, i un partit es topa amb un àrbitre dolent i també
civilí, el partit perd tot l'interès i ja es lia la troca. Als jugadors i entrenadors se'ls exigeix i molt.
El seu lloc a l'onze inicial o el seu càrrec a la banqueta en depèn del que aporten al camp, però
a vegades sembla que els àrbitres ningú els exigeixi. Un àrbitre pot esgarrar la feina d'un equip
en qualsevol moment. Un mal arbitratge pot influenciar totalment un partit i pot portar conseqüèn-
cies molt negatives a un club. És dogmatisme pur i dur afirmar que un dia un àrbitre et dòna i en
l'altre et treu. Explicali això als equips petits i de menys renom.
El pitjor que pot passar en un partit és que un equip marxi d'un camp de futbol amb el dubte si
l'arbitratge ha anat condicionat descaradament cap a una equip o cap a un altre. Aquest fet pro-
voca una mala imatge i descredita la tasca arbitral. Molts cops però, per desgràcia no és infun-
dat sinó que té una base sòlida. Arbitres amb actitud provocadora i xulesca, líniers que planten
cara amb paraules o gestos a la grada, són fets no poc habituals i a la majoria de gent els bé
alguna imatge al cap. Són decisions totalment incomprensibles... això sembla anar-se'n de mare,
però que hi pot fer el jugador o l'aficionat? Res.
L'àrbitre i els seus liniers són la màxima representació a un terreny de joc i han de ser els pri-
mers en donar exemple i això haurien de recordar-ho sempre, ja que en ocasions, fan totalment
el contrari i són els mateixos àrbitres que ho emboliquen tot i encenen els ànims. Un entrenador
de Segona Catalana fa unes setmanes em va trucar per si tenia una imatge fotogràfica en una
expulsió d'un jugador seu (expulsió totalment desmesurada) i m'afirmava que estava fins "als nas-
sos dels àrbitres". Jo, sincerament, també ho estic. S'enceta la segona volta al futbol amateur.
Toca posar-se les piles als estaments arbitrals i fer la seva feina, arbitrar i que els futbolistes
siguin els únics protagonistes del partit. Ara serà quan es decidirà els campionats de lliga i la tri-
pleta arbitral no podt ser el protagonista. Els sous dels àrbitres representa una part important
del pressupost dels equips de futbol. Uns 500 E costa arbitrar un partit a Tercera Divisió, fins als
85 E a Quarta Catalana, quantitat econòmica que obliga als estaments arbitrals a presentar una
qualitat al realitzar la seva labor. Ningú diu que no sigui fàcil xiular. No ho és. Equivocar-se en un
fora de joc o en un penal es pot entendre (sinó és més que evident), el que si que se'ls pot dema-
nar, i se'ls ha de demanar és compostura, igualtat de criteri, humilitat -que a vegades els manca-
, professionalitat i seriositat dins dels terrenys de joc. Els àrbitres no poden jugar amb els senti-
ments d'uns aficionats que setmana rera setmana van als estadis a animar als seus equips.
Tothom ha vist actuacions arbitrals desproporcionals i han sentit impotència de no poder fer res.
Aquesta sensació, frustant s'ha d'intentar que cada cop es repeteixi menys als camps de futbol.
UN NOU CESSAMENT D’ENTRENADOR. Primer va ser Satur de la Canonja, després Ximo Talarn
del Roquetenc, i aquesta setmana ha estat Abel Manzano del Vilaseca el cessat, hi ha nervis en
els directius. Crec, però,que és l’últim cessament d’aquesta temporada.
EXISTEIX L’ADRIÀ DEL FUTBOL EBRENC. L’Olímpic malgrat els pesars segueix més viu que mai,
perquè aposta per la joventut i homes que senten els seus colors. El curiós d’aquest equip és
que en tres anys porta tres presidents i tres entrenadors, el rècord guines d’aquesta comarca.
D’aquest club hi ha un entusiasta, el pare del jugador Marc, el senyor Valero, el pastisser (gaire-
bé un Adrià de la pastisseria) que m’envia sempre després del partit una ressenya d’aquest. Ens
coneixem des de fa anys per telèfon, per mail, i fins i tot parlo amb la seva senyora; quina veu
té, quina personalitat, i li vaig dir a Valero: “a que és maca?” i Valero em va dir: “Jo vaig triar bé
abans de casar-me...”. Valero, futur president de l’Olímpic, per què no?. El millor del senyor Valero
és que si el truques al mòbil i et surt la bústia, té un missatge bestial: “Estic reunit amb Mas,
Rajoy i el Rei Joan Carles. Quan acabi els atendré”. Es un Adrià o no aquest senyor.
TOP SECRET. Un equip de la Tercera catalana està nodrit en gran majoria de jugadors joves i de
diversos veterans. I un soci m’ha dit: “si juguessin només els joves tindríem més punts, no hau-
ríem de tenir ni un veterà”, aquest senyor no és Jesucrist però gairebé, ho sento no puc dir l’e-
quip.
SALSA ROSA. És una dona maca, no puc dir el seu nom, molts directius del futbol i jugadors
diuen que és una dona canó, la seva professió és dissabtes i diumenges és àrbitre de la nostra
província. El seu nuvi juga en la mateixa categoria i diuen que és porte. Però no puc dir qui és
aquesta dona tan famosa i el porter tampoc. Els desitjo als dos que mengin perdius i siguin
feliços.
ÀNIM AMIC. És un personatge molt famós d’aquestes terres del futbol, és molt jove, ha passat
dies dolents, ja està millor, només desitjar-li que es recuperi, té una vida per davant i és una gran
persona. Quan vaig saber el mal moment que estava passant em va afectar unes hores, ànim
amic, com diuen a Catalunya. “Salut i força al canut”.
GUANYARÀ LA LLIGA EL BARÇA? Fa unes setmanes ja em vaig pronunciar “és possible que no
la guanyi”, ja és un èxit estar 59 setmanes al cim. L’Atètic de Madrid i el Madrid tenen ganes de
títols, aquest és el problema, i no sé si el Tata és el tècnic idoni amb vista a un futur.
FUTBOL DE BENJAMINS I PREBENJAMINS. Ja estan a ICOMPETICION els calendaris de la sego-
na fase del Consell del Montsià. Recordem que aquesta pàgina és l’única que cobreix d’aquestes
terres no només el futbol amateur o el futbol base, sinó també tot el futbol-7 del dos Consell-Ebre
i Montsià.
RAPITENCA, EL VAIXELL ENCARA SEGUEIX EN ALTA MAR. Partit dolent de la Rapitenca a la pri-
mera part a Rubí. Cal ser realistes, la Rapitenca cada partit és una final, només cinc victòries en
23 partits i en les ultimes cinc jornades només un punt, no hi ha un golejador nat, la defensa no
és de la temporada passada, hi ha el que hi ha, i ja és un miracle tenir un equip en aquesta cate-

‘Fins els nassos dels àrbitres’

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

goria de les nostres terres, salvar-se és possible però no serà fàcil, cal ser realistes, només dir una
cosa “Visca Rapitenca”.
PERQUÈ VA GUANYAR EL JESÚS I MARIA, TOP SECRET. No hi ha crisi al futbol ebrenc, 400, 500, 600
espectadors per veure el gran derbi. No mereixia guanyar el Jesús i Maria, en aquesta jornada va tenir
sort i va guanyar el seu primer partit a casa davant d’un Amposta que en tota la temporada no sap el
què és vèncer en camp contrari. Jo desitjo el millor per l’Amposta i pel Jesús i Maria, però era crucial
aquest partit pels de l’Aube, de perdre el descens estava assegurat i li vaig dir al míster Jose Maria el
que havia de fer per guanyar aquest partit: posar en cada porteria una mica d’arròs. Em consta que ho
va fer i va guanyar. Ara hauran d’anar a cada partit amb el saquet d’arròs al camp contrari. Com és el
futbol, un equip que cada temporada té problemes econòmics, el Torreforta, i ja és segon de Primera
Catalana.
SEGONA CATALANA, ELS EQUIPS EBRENCS VAN BAIXAR EL PISTÓ. Els equips de les nostres terres
tenen una “pajara”... La gran primera fase que van tenir no l’han pogut mantenir i només cal veure les
últimes set jornades, Reddis és el que té més punts, el segueix el Remolins-Bítem, Morell, Canonja, Valls,
Ampolla (falta un partit) i La Cava, en els 5 primers classificats només està el R-Bítem de Sergi Navarro.
Els meus preferits per al segon lloc el Morell, Valls, Tortosa i La Cava són irregulars, Remolins-Bítem
dubte, i el Gandesa el gran tapat. Aquesta és la meva travessa. El Perelló no va li fora del seu camp,
però tampoc va estar fi l’àrbitre, la Selva del Camp només ha guanyat quatre partits i aquests tots a
equips ebrencs, l’Ampolla, La Cava, Roquetenc i aquesta setmana a l’equip de Molinos. Partit ajornat
l’Ampolla-Alcanar, l’àrbitre es va precipitar de suspendre’l, a les 16 hores bufava menys vent, s’hagués
hagut de prendre un carajillo amb càrrec dels dos equips i després meditar. La Canonja portava set par-
tits sense perdre, però això tant li fa al Remolins-Bítem que no falla en camp contrari. Recordem que
només ha perdut un partit fora i set victòries, mare meva, més dos empats. ¿Per què van deixar esca-
par a aquest míster a La Cava i Tortosa? No ho entenc. Jesús Catalonia sense baixar de l’autocar va
sentenciar el partit, Pau va marcar al minut 5 i va donar una gran imatge. Demà partit clau contra el
Calafell, si el guanyen es faria un pas important per a la salvació, que està per aconseguir 20 punts
més. El Roquetenc, malgrat la seva mala classificació, des de l’arribada de Harry és un altre, millor imat-
ge, perd per pocs gols, juguen juvenils i del filial, i el líder Reddis fins al minut 70 no va sentenciar. El
Tortosa va jugar un partit oficial al camp de l’Amposta per estar clausurat el seu; va guanyar per la míni-
ma al Cambrils i va fer un favor al Jesús Catalonia i al Perelló. Ara aquesta setmana li toca complir a
l’Ampolla que visita al Cambrils i al Gandesa, a Roda. De moment en aquesta categoria una bona notí-
cia, només està en perill total el Roquetenc; i el Remolins, Gandesa, Tortosa i La Cava amb opcions a
la promoció.
TERCERA CATALANA, MÉS CLAR QUE L'AIGUA. Camarles, Deltebre i Ulldecona es disputaran l’ascens.
L’altre candidat, el Flix, va punxar per tercera jornada i si un equip vol aspirar a alguna cosa en aques-
ta categoria no es pot dormir. I això és el que li ha passat a aquest equip. Des que se’n va anar el seu
cap de premsa, Pau, no és el mateix. Les casualitats existeixen. Els equips revelació són el Corbera i
el Batea, però els és difícil aguantar el seu ritme els tres primers. El Deltebre només té una derrota a
les últimes tretze jornades, el Camarles no va fallar a Pinell i segueix invicte en camp contrari. I ull a la
dada: els ha guanyat tots excepte l’empat a l’Aldea. L’Ulldecona cada setmana és capaç de fer el millor
i el pitjor, va ficar 9-0 al Sant Jaume, i aquesta setmana el viatge a Horta se li va entravessar, i és que
aquest equip en camp contrari no va fi, dels nou partits disputats ha perdut quatre, ha empatat dos i
només ha guanyat tres. Cal destacar en les últimes set jornades el gran moment de La Sénia en tercer
lloc, Santa Barbara cinqué lloc i l’Ametlla setè, vaig dir que aquest equip sortiria del pou. Sant Jaume,
Olímpic, Pinell i Vilalba no estan bé en les darreres set jornades.

La Cala va obtenir una victòria
valuosa contra un rival directe en
la lluita per la permanència. A la
primera meitat, tot i que els locals
ja van tenir més opcions, el partit
no es va obrir fins que Sam
Figueres va fer l’1-0. A la represa,
el gol d’Andrei ja va trencar.
Després van venir els altres gols.
El St Jaume s’ensorra. 14 gols en
dos partits. El tècnic ha assegurat
que seguirà i que no ha presentat
la dimissió, com s’ha especulat. 

L’AMETLLA-S JAUME 5-0

S. Bàrbara i Vilalba van disputar un
partit en què els punts en joc tenien
molt de valor. Els locals, després
dels dos darrers resultats, necessi-
taven recuperar-se. I van fer-ho,
amb un Gilabert que va marcar
distàncies en el duel de germans.
Abde va fer el 2-0 a l’inici de la repre-
sa, un gol que va fer mal als visi-
tants. Gilabert, poc després, sen-
tenciava amb el 3-0. Victòria de
quatre punts i oxigen pels locals. 

S. BÀRBARA-VILALBA 3-0

L’Horta ha trobat estabilitat amb les
dues victòries seguides, contra els
dos primers classificats. Dissabte,
contra l’Ulldecona, el partit va ser
molt igualat, disputat amb molta
serietat entre dos equips que van
posar molta intensitat i bona acti-
tud. El partit semblava abocat a
l’empat fins que una acció desafor-
tunada dels visitants va generar 1-
0. L’Horta té un partit menys.

HORTA-ULLDECONA 1-0

El Flix segueix sense guanyar en el
2014 i s’està llunyant de les prime-
res dues places. L’Aldeana, ben
posada, va avançar-se amb el 0-2,
amb els gols de David i de Gallego
(9’ i 14’). Jacob va marcar l’1-2
però el Flix no va empatar fins la
represa, de penal. Amb el 2-2,
més opcions i pressió del Flix que,
Andreu, porter aldeà, va evitar.
Fou el destacat. 

FLIX-ALDEANA 2-2

El líder Camarles tenia una prova
complicada, al Pinell, i més per-
què venia de perdre contra
l’Horta. Però va demostrar madu-
resa en un moment important,
més considerant que diumenge
visita l’Uldlecona. El partit va ser
igualat i obert, Hagués pogut pas-
sar de tot. Un gol de Carlos Solé
va decidir (80’). El Pinell, amb
dues derrotes, no s’enlaira. 

PINELL-CAMARLES 0-1

El Deltebre segueix fent història.
Diumenge, en un gran partit dels
dos equips, va vèncer a l’Olimpic.
Primera part total dels locals amb
gol del decisiu De la Torre. Però poc
abans del descans, Johan va empa-
tar. A la represa, partit obert, dues
opcions visitants i tres del Deltebre
que va evitar Marc. Partit intens i ja
en temps afegit, euforia i il.lusió local
amb el gol de De la Torre. 

DELTEBRE-OLIMPIC 2-1

Derbi sempre atractiu entre el
Corbera i el Batea, i més amb les
darreres referències. El Batea va
avançar-se amb el 0-1 però Juan
Caballos, bon fitxatge, empatava a
la primera part. La represa fou
oberta i també tensa. Qui marcava
ho tenia molt coll avall. Cornejo va
fer-ho. Euforia local. El Batea, mal-
grat intentar-ho, no va empatar. Ara
porta dues derrotes seguides. 

CORBERA-BATEA 2-1

El Móra la Nova no va deixar esca-
par l’ocasió de refer-se de la derro-
ta contra el Deltebre i va aconse-
guir-ho golejant al cuer. La victòria
morenca no es va forjar fins a la
segona meitat. Cedó va marcar al
primer acte. Magí, Alex i Marc
Miravete van tancar el triomf. Tres
punts d’or pels morencs, per aga-
far aire. Magí ha tingut una propos-
ta del Perelló però seguirà a Móra.  

R. BITEM - MORA N 0-4

Alcanar i la Sénia van oferir un bon
partit, carregat d’intensitat emoció
i gols. Els visitants haguessin
pogut decidir amb l’1-2 però el gol
del local Ivan, ja en temps afegit,
va fer justícia també als mèrits i
treball de l’equip de Parra.

ALCANAR-LA SÉNIA 2-2
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Godall (16.30 h)
Campredó-Muntells (18 h)

la Cava-Ascó (16 h)
S. Jaume-Catalònia (15.30h)
Tivenys-Arnes (15.30 h)

diumenge
Benissanet-Xerta (15.45 h)

Bot-Ginestar (16 h)
la Galera-E Escola (15.45h)

RESULTATS

19a jornada 4a catalana

Arnes-Xerta 1-0

Godall-Benissanet 3-0

Muntells-Roquetenc 2-3

Ascó-Campredó 2-3

J. i Maria-la Cava         7-1

Ginestar-S. Jaume         3-2

Bot-Ebre E.          1-1

Tivenys-a la Galera         2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       18 83 8 54

2. Campredó  17 51 21 37

3. Tivenys     18 44 23 37

4. Roquetenc  17 40 24 35

5. Benissanet  1836 37 34

6. Arnes        18 28 19 32

7. Ginestar     17 45 22 30

8. Catalònia    16 33 23 29

9. Ebre E      18 22 28 24

10. J. i Maria  17 34 32 23

11. la Cava    18 35 39 22

12. la Galera  18 17 27 20

13. Ascó       18 48 47 19

14. Bot         18 46 47 19

15. Xerta      17 23 54 10

16. Muntells   18 12 57 2

17. S. Jaume  18 6 77 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Olerdola-Ac Catalunya

Fontsanta-Riudoms

Levante-S. Cugat

S. Andreu-Santboià

Suburense-Molins

Es Valls-Gladiador

F Vilafranca-Tortosa E.

Camp Clar-Vilanova

RESULTATS

17a jornada 

Vilanova-Ac Catalunya

Riudoms-Olerdola 5-2

S. Cugat-Fontsanta      2-6

Santboià-Levante  1-2

Molins-S. Andreu        4-1

Gladiador-Suburense   0-5

Tortosa E-Esc Valls       2-1

C. Clar-Vilafranca   1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 50 17 44

2. Tortosa E 55 20 41

3. Es Valls 38 22 33

4. Molins 60 27 33

5. Vilanova 33 20 32

6. Santboià 35 34 31

7. C. Clar 55 28 31

8. Sant Cugat 34 38 24

9. F Vilafranca 28 28 23

10. Suburense 29 39 19

11. Levante 21 33 19

12. S. Andreu 30 42 15

13. Ac Catalunya 21 54 13

14. Riudoms 21 36 12

15. Olerdola 31 54 12

16. Gladiador 20 69 4

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Vinyets-Quintinenc

Pla-Gavà

Borges-Ulldecona

Icomar-Monjos

Begues-S. Sadurní

Montserrantina-Vallirana

la Cava-Cunit

RESULTATS

15a jornada 

Cunit-Quintinenc 2-0

Gavà-Vinyets   1-5

Ulldecona-Pla 6-0

Monjos-Borges 6-1

S. Sadurní-Icomar       0-3

Vallirana-Begues 0-2

la Cava-Montserratina   0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 99 8 43

2. Ulldecona 94 15 38

3. Icomar 52 13 37

4. la Cava 79 10 35

5. Cunit 63 31 31

6. Begues 51 34 23

7. Monjos 32 38 18

8. Quintinenc 29 39 16

9. S. Sadurní 20 41 14

10. Pla 25 53 14

11. Vinyets 30 64 13

12. Borges 42 113 12

13. Vallirana 19 55 7

14. Gavà 6 127 1

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Rapitenca-Catalònia

Perelló-Vimaròs

Tortosa-Roquetenc

la Cava-Ulldecona

Filrey R. Bítem-Alcanar

J. i Maria-Amposta

Aldeana, descansa

Canareu-la Sénia

RESULTATS

14a jornada 

Amposta-Flirey R. Bítem 4-0

Alcanar-Canareu 2-1

Ulldecona-Tortosa 2-0

Roquetenc-Vinaròs 1-4

Perelló-Rapitenca 0-3

Catalònia-Aldeana 1-1

J. i Maria descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 39 13 32

2. Amposta 39 13 29

3. Ulldecona 35 17 24

4. Alcanar 30 21 24

5. Aldeana 44 17 22

6. Rapitenca 22 25 18

7. Tortosa 29 34 14

8. Jesús i Maria 19 34 14

9. Roquetenc 22 32 13

10. la Sénia 29 40 11

11. Filrey R Bítem 25 42 10

12. Catalònia 29 39 10

13. Canareu 18 27 10

14. Perelló 15 34 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra N-Sant Jaume (16.30 h)
diumenge

Ulldecona-Camarles (16.30 h)
l’Ametlla-Horta (16.30 h)

Batea-Deltebre (16 h)
la Sénia-Corbera (16 h)
Vilalba-Alcanar (15.45 h)

Aldeana-S. Bàrbara (16.30 h)
Flix-Pinell (16 h)

Olimpic-R. Bítem (17 h)

RESULTATS

18 jornada, Tercera catalana  

Pinell-Camarles 0-1

Horta-Ulldecona 1-0

l’Ametlla-S. Jaume 5-0

R. Bítem-M Nova 0-4

Deltebre-Olimpic 2-1

Corbera-Batea 2-1

Alcanar-la Sénia 2-2

S. Bàrbara-Vilalba 3-0

Flix-Aldeana 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 19 41 19 42

2. Ulldecona 19 45 22 38

3. Deltebre 19 35 15 38

4. Batea 19 47 36 35

5. Corbera 19 40 33 32

6. Flix 19 39 26 32

7. Aldeana 19 35 32 31

8. Horta 18 26 32 27

9. la Sénia 19 40 29 27

10. S. Bàrbara 19 34 32 26

11. Móra Nova 19 36 31 25

12. l’Ametlla 19 34 35 23

13. Olimpic 19 39 43 23

14. Pinell 18 33 31 23

15. Alcanar 19 27 37 22

16. S. Jaume 19 27 51 21

17. Vilalba 19 21 55 14

18. R. Bítem 19 19 59 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 14

Catalònia-Calafell (16 h)
R. Bítem-Morell (16 h)
Reddis-Canonja (17 h)

diumenge
Alcanar-Vilaseca (16.30 h)
Cambrils-Ampolla (12 h)
la Cava-Tortosa (16 h)

Perelló-Roquetenc (16 h)
Valls-la Selva (16.30 h)

Roda-Gandesa (16.30 h)

RESULTATS

19 jornada, Segona catalana

Gandesa-Calafell 4-1

Vilaseca-Catalònia 0-1

Ampolla-Alcanar sus

Tortosa-Cambrils 1-0

Morell-la Cava 3-1

Canonja-R. Bítem 0-2

Roquetenc-Reddis 0-2

la Selva-Perelló 2-0

Roda-Valls 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 19 51 8 52

2. R. Bítem 19 40 22 36

3. Morell 19 37 21 35

4. Valls 19 31 23 32

5. Gandesa 19 29 23 32

6. Tortosa 19 34 24 31

7. la Cava 19 23 23 30

8. l’Ampolla 18 34 24 29

9. Alcanar 18 47 37 25

10. Catalònia 19 22 21 25

11. Vilaseca 19 27 26 24

12. Canonja 19 27 30 24

13. Perelló 19 27 41 21

14. Roda 19 18 29 19

15. Cambrils 19 19 30 16

16. la Selva 19 27 48 15

17. Calafell 19 17 52 11

18. Roquetenc 19 15 43 10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va cedir un empat
contra el Terrassa (1-1) i ja
fa quatre jornades seguides
que no guanya com a local.
Segueix a la tercera plaça.

Dificultats a casa
PRÒXIMA JORNADA
Vilafranca-Gramanet
Palamós-Santfeliuenc

Rapitenca-Vilassar (diu 12 h)
Terrassa-Rubí

Masnou-Ascó (diu 12 h)
Cornellà-Figueres

Santboià-Pobla Mafumet
Gavà-Manlleu

Castelldefels-Cerdanyola
Europa-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 23 14 5 4 36 17 47
2. Cornellà 23 14 2 7 37 27 44
3. Rubí 23 13 4 6 36 24 43
4. Ascó 23 12 7 4 34 21 43
5. Muntanyesa 23 12 6 5 34 20 42
6. Palamós 23 11 7 5 41 35 40
7. Terrassa 23 11 6 6 31 22 39
8. Santfeliuenc 23 10 6 7 28 23 36
9. P- Mafumet 23 9 6 8 21 20 33
10. Manlleu 23 9 6 8 26 21 33
11. Figueres 23 6 10 7 31 33 28
12. Cerdanyola 23 6 9 8 33 38 27
13. Vilafranca 23 7 5 11 25 28 26
14. Castelldefels 23 6 8 9 24 27 26
15. Santboià 23 6 7 10 33 35 25
16. Masnou 23 6 7 10 22 32 25
17. Rapitenca 23 5 9 9 23 37 24
18. Vilassar 23 5 5 13 23 37 20
19. Gavà 23 5 3 15 26 36 18
20. Gramanet 23 2 4 17 13 44 10  

Tercera divisió RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Tecnofutbol

Martinenc-Catllar

Torredem.-Alpicat

Amposta-Horta (diu 17 h)

Torreforta-Jesús i Maria

Tàrrega-Viladecans

Balaguer-Marianao

Andorra-Vilanova

V. Alegre-Almacelles

RESULTATS

19 jornada, Primera catalana

Almacelles-Tecnofutbol 2-0

Catllar-Igualada 1-3

Alpicat-Martinenc 0-1

Horta-Torredembarra 1-2

J i Maria-Amposta 1-0

Viladecans-Torreforta 0-3

Marianao-Tàrrega 3-1

Vilanova-Balaguer 0-1

V Alegre-Andorra 2-2

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 19 40 20 41

2. Torreforta 19 37 22 37

3. Viladecans 19 29 19 36

4. Torredemba. 19 32 25 35

5. Horta 19 34 20 34

6. Tàrrega 19 22 19 31

7. Igualada 19 28 26 30

8. Vilanova 19 22 14 27

9. Catllar 19 22 21 26

10. Almacelles 19 25 25 24

11. Amposta 19 28 28 23

12. Andorra 19 26 33 22

13. Marianao 19 22 23 22

14. Tecnofutbol 19 23 27 22

15. Balaguer 19 22 36 21

16. J. i Maria 19 25 39 16

17. V. Alegre 19 21 37 12

18. Alpicat 19 15 39 9
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El líder Godall va guanyar el
Benissanet (3-0) i continua
imparable havent guanyat els
18 partits disputats. Es una
referència en el futbol català i,
sense dubte, un líder de líders.
Impressionant. El Campredó
va obtenir una victòria treballa-
da a Ascó així com el Tivenys,
contra la Galera. El mateix que
el Roquetenc, al camp d’un
Muntells que ha tornat amb
força i implicació. Partis tots
ells ajustats. El mateix que li va
succeir al Ginestar i a l’Arnes.
Tot plegat, és indicatiu de com
està la categoria,  excepte el
Godall que juga una altra lliga.
En el derbi de filials, a l’Aube,
el Jesús i Maria va golejar la

Cava per 7-1. Els de Robert
Avinyó tenien nombroses bai-
xes i no van poder evitar el
triomf merescut del rival. Com
anècdota, dir que en els
darrers minuts va aparèixer un
ànec al camp. Des del Jesús i
Maria s’ha aclarit que fou acci-
dentalment, arribant d’una
finca adjunta al camp en la que
hi ha ànecs. En futbol femení,
el Tortosa Ebre de Primera
divisió va vèncer el Valls per 2-
1. A Segona, l’Ulldecona,
segon, va golejar el Pla per 6-
0 mentre que la Cava, tercer,
va fer una bona feina empa-
tant contra el líder, amb opció
de poder guanyar. Partit
obert. 

El Godall, líder de líders
QUARTA CATALANA I FEMENIDIUMENGE

El passat fi de setmana, el
Centre Tecnificació es va  des-
plaçar a Bèlgica a l’Open
Ladies de Arlon amb Daine
Cordero i Carla Montañez a
menys de 48k. El dissabte
competí a la categoria júnior tot
i fer una gran competició no va
passar de la primera ronda,
que  constava de tres com-

bats. El diumenge competí a la
categoria sènior, Carla igual
que dissabte no va passar pri-
mera ronda. Daine va passar
primera ronda i va perdre a vui-
tens. Aixi  va quedar vuitena,
una gran competició amb la
selecció cubana i molts meda-
llistes mundials i olímpics sense
dubte una gran experiència.

Open Ladies, a Bèlgica
JUDO

Sevilla va acollir l’estatal
de fons per a clubs, que va
vèncer Nautico Sevilla.
Nautic Tarragona fou cin-
què i el dotzè Club Rem
Tortosa. El Tortosa va sig-
nar dos bronzes amb
Omar Aymerich skiff lleu-
ger sènior i Natalia Arasa
en skiff juvenil. D'altra
banda, Xavi vela (Tortosa) i
Marc Franquet (Tarragona)
van formar un 2 sense lleu-
ger que va quedar en ter-

cer lloc, encara. Finalment,
l'Amposta va fer el quart
lloc amb Victoria Cid i Aida
Bonfill, mà 2 sense juvenil.
D'altra banda, també va
celebrar l'estatal d’
Ergometer. 
Destacar Victoria Cid
(Amposta) i Laura Montesó
(Tortosa); i les terceres
posicions de Verònica
Garcia (Tortosa) i Pau Vela
(Tortosa) en absolut.

Estatal de fons a Sevilla

REM

El sènior masculí de segona
catalana, que va rebre al
C.V.Santa Coloma i va guan-
yar per un contundent 3-0. 
Per altra banda, el sènior
masculí de tercera, es va
desplaçar al camp del
Sàndor, partit on també van
guanyar 0-3 amb parcials
(15-25, 19-25 I 22-25).
Per últim l'equip sènior
femení es va desplaçar al
camp de l'Igualada. Tot i les
nombroses baixes, 0-3 amb

parcials (13-25, 13-25 i 15-
25).
Aquesta pròxima jornada,
els tres equips sèniors juga-
ran a casa on rebran al
C.V.Cunit l'equip de segona
catalana, al C.V.Alella l'equip
"B" i l'equip femení rebrà al
C.V.Viladecans. 
Dissabte pel matí, l'equip
juvenil comença la segona
fase i rebran a Roquetes al
Vickins Prat.

Els sèniors no perdonen
CLUB VOLEI ROQUETES

El grup xou petit del Club
Patí L’Aldea ha obtingut el
quart lloc al Campionat de
Catalunya aquest passat
dissabte, 1 de febrer, a
Lleida.
Recordem que el 18 gener
el grup va aconseguir l’or al
campionat de Tarragona.
En aquesta ocasió compe-
tien un total de 16 grups de
xous d’arreu de Catalunya. 
El Club Patí L’Aldea va sortir
a la pista en 3r lloc i va ser
superat pels xous de Sant
Celoni que van obtenir l’or,
Blanes que va aconseguir la
plata i el grup de Juneda
amb el bronze. 
“Algunes errades van fer
que no poguéssim, per la
dificultat, la coreografia i el
nivell alt de tècnica. Han
estat quinze dies d’entrena-
ments durs desprès del
territorial per a poder que-
dar a un bon lloc i així anar
a l’estatal”, deien des del
club aldeà. 

El proper 1 de març el grup
de xous competirà per
pujar al podi a la ciutat
gallega de Santiago de
Compostela.
El Club Patí Perelló ha estat
l’altre grup de la territorial
de Tarragona que també va
competir aquest dissabte i
va aconseguir el 7è lloc,
això també el classifica per
competir al campionat
d’Espanya.

El Club Patí l’Aldea, quart al
campionat de Catalunya

PATINATGE

UNIC PUCHI, 25
H. AMPOSTA-LAGRAMA, 31

L’Amposta s’enlaira amb el
triomf a Eivissa contra l’Unic
Puchi. Les ampostines van
jugar molt motivades des del
primer moment i ja  la primera
meitat van agafar avantatge en
el marcador, tot i que sense
poder passar dels dos gols. A
la represa, es va mantenir la
igualtat i també la intensitat.

Les locals van empatar i el par-
tit va estar incert però la bona
defensa de les ebrenques i la
bona actuació de la portera,
Marta Galvez, van valdre un
triomf meritori i molt important
per a l’Amposta que puja posi-
cions a la taula ja esperant el
proper partit al camp del cuer,
Lleidatana, per a poder
escoal.lar encara més a la clas-
sificació de la Divisió d’Honor
Plata. 

Triomf per a l’impuls
CH AMPOSTA LAGRAMA

Handbol Tortosa 23 CE
Molins de Rei 19
Després del bon partit de la
jornada anterior, l’Handbol
Tortosa va disputar un bon par-
tit, dominant el joc en el
decurs de tot l’enfrontament i
sense cedir l’avantatge del
marcador en cap moment. La
clau de la victòria va ser un
cop més l’excel·lent defensa
amb moltes ajudes que

demostren l’alt nivell de con-
centració i el gran moment
físic de les jugadores. Bon tre-
ball en atac; només les erra-
des tortosines en la finalització
de tres penals i tres pals van
evitar un resultat més contun-
dent. El Molins no va donar
mai el partit per perdut, però
aquest cop no va poder frenar
el joc tortosí. Bon arbitratge,
controlant el partit.

Victòria molt treballada
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Mal partit del sènior del
Cantaires a la pista del Bàsquet
Ribes i derrota perillosa (79-56).
L'inici de partit ha estat un senyal

inequívoc del mal joc ebrenc al
llarg dels 40 minuts. Poca tensió
defensiva, poc control del ritme
de partit, males decisions en els

atacs i baix percentatge de tirs
de camp fan que l'equip local
agafi un avantatge d'onze punts
en finalitzar el primer quart (18-
7). Es van poder reduir distàn-
cies per al descans, 40-33.
La segona part només té color

local. Les diferències augmen-
ten irremediablement a mesura
que avança el rellotge cap el final
del partit, arribant a superar la
vintena de punts en els darrers
instants i, d'aquesta manera,
capgirant el basket-average que

era favorable gràcies a la victò-
ria del partit de casa de la prime-
ra volta per 19 punts de diferèn-
cia.
Perillosa situació, doncs, del
sènior A del club bàsquet
Cantaires. I que obliga a una pro-

funda reflexió per part de tots els
membres de l'equip.

Anotadors: Benito (0), Romeu
(9), Padilla (2), Ferrer (6),
Giménez (3), Pitarch (2), Fornós
(2), Valldepérez (17), Díaz (15).

Derrota perillosa
CB CANTAIRES. (79-56)

Mitja de Tortosa

La prova es disputa sobre
un recorregut de
21.097m. i 10.000m.
Circuit mesurat i certificat
per Es-Sport. Serà diu-
menge vinent i serà la ter-
cera prova de les Adeslas
Half Marathon Series by
Sport. 
Una de les primeres

Mitges de l'any, amb un
nou circuit molt atractiu.
També podreu disfrutar
dels 10K, "more kilome-
tres more fun". Tot plegat,
una jornada apassionant
per als amants a l’esport
d’exigència. Tenen una cita
amb la Mitja Tortosa, diu-
menge.

El Club Patí Perelló va
acabar en la setena plaça,
classificant-se també per
al campionat d’Espanya

CP Perelló

A partir del febrer s’impartirà a Tortosa. La inscripció pot
fer-se a la plana web de la FCF: www.fcf.cat o bé enviant co-
rreu electrònic a la Delegació ebrenca:
terresdelebre@fcf.cat

Curs 1r. nivell d’entrenador a Tortosa

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 

• Lloms de bacallà fresc
• Patates
• Cebes
• Pastanagues
• Pebrot Verd
• Sal
• Oli d`oliva
• Pebre
• Llimona

PREPARACIÓ:

Damunt d`una làmina de paper d`alumini hi posem
una base de patates, pastanaga, ceba i pebrot, tot ta-
llat prim.

A sobre de la verdura, hi posem els lloms de bacallà
fresc ja salpebrats. Ho amanim tot amb  oli i suc de lli-
mona. Ho tapem amb el paper d`alumini, tenint molta
cura de tancar les vores perque no s`escapi el suc.

Ja ho podem posar a coure al forn, de 15 a 20 mi-
nutsa 180 graus C. I bon profit.

Plat de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Bacallà a la papillota  

BACALLANERIA LA MAR SALADA - SANT CARLES DE LA RÀPITA 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada estarà cobert o molt ennuvolat. Al llarg del matí la nuvolositat
minvarà d'oest a est i el cel quedarà serè o poc ennuvolat a la tarda, tret de
punts del quadrant nord-est i del Pirineu on creixeran nuvolades que poden
deixar el cel mig o molt ennuvolat. Al final del dia, tornaran a augmentar els
núvols alts i mitjans d'oest a est.

Precipitacions
Fins a primera hora del matí s'esperen algunes precipitacions febles i dis-
perses a la meitat nord que poden arribar de manera més aïllada a d'altres
punts del territori. A la tarda s'esperen alguns ruixats dispersos al quadrant
nord-est. La cota de neu anirà dels 1600 als 1200 metres, tot i que serà
localment més baixa a les valls del Pirineu occidental. A la tarda els ruixats
podran anar acompanyats de tempesta, i localment de calamarsa.

Temperatures
Les mínimes pujaran lleugerament o moderadament, mentre que les màxi-
mes seran lleugerament més altes al litoral i prelitoral sud i central i lleuge-
rament més baixes a la resta. Les temperatures mínimes es mouran entre
-2 i 3 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 0 i 5 ºC a la depressió Central i al
prelitoral nord, entre 3 i 8 ºC a la resta del prelitoral i entre 6 i 11 ºC al lito-
ral. Les temperatures màximes oscil·laran entre 5 i 10 ºC al Pirineu i al
Prepirineu, entre 10 i 15 ºC a la depressió Central i entre 13 i 18 ºC a la
resta del país, amb valors localment més alts al litoral i prelitoral sud.

Visibilitat
Serà regular o dolenta de matinada. A partir de llavors, quedarà bona.

Vent
Bufarà de component oest entre fluix i moderat, amb ratxes fortes o molt
fortes a la meitat sud fins al migdia. A l'Alt Empordà bufarà tramuntana
moderada al matí. Al llarg de la tarda el vent afluixarà. Durant les hores cen-
trals del dia hi haurà estones de vent fluix i de direcció variable al quadrant
nord-est, amb predomini del component sud.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL I NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 10°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Téllez Gallego, Celia Eugenia

Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Moran Sitja, Juan Carlos  

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Realitza els canvis que consideris necessaris
en els teus assumptes de feina. És possible
que uns projectes nous tinguin un avanç ines-
perat.

Taure
20/4 al 19/5

En els teus assumptes de feina, amb obertura i
col·laboració, tindràs millors resultats. Decideix-te
a delegar en altres les coses que no tenen gaire
importància.

Bessons
20/5 al 21/6

Si has de prendre decisions importants en
qüestions de diners, fes-ho i ja no les pospo-
sis. És possible que realitzis un viatge de
manera intempestiva.

Cranc
22/6 al 21/7

Pren grans decisions i fes plans encertats, per-
què d'aquesta forma faràs que els teus benefi-
cis econòmics augmentin. Tingues fe i con-
fiança en tu mateix. 

Lleó
22/7 al 22/8

No permetis que res ni ningú et desanimi. La
falta de motivació pot reflectir-se a la teva
feina, portant-te conseqüències molt poc bene-
ficioses per a tu.

Verge
23/8 al 21/9

Serà un moment per demostrar tot el que
saps i per lluir-te no perdis tan magnífica opor-
tunitat d'ensenyar als teus caps les teves
capacitats laborals.

Balança
22/9 al 22/10

Si vols comptar amb bona salut i beneficiar la
teva figura, procura fer una mica d'exercici,
almenys camina tot el que puguis, et sentiràs
molt millor.

Escorpí
22/10 al 21/11

Tracta de tenir una sana convivència en les
teves relacions sentimentals, mostra con-
fiança en la teva parella i tracta que el teu
ambient familiar sigui grat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que es produeixi un canvi de domi-
cili, o fins i tot una ruptura o separació amb qui
hagis estat convivint, si així succeeix serà el
millor per a tu.

Capricorn
21/12 al 19/01

És possible que et facin una proposta i hauràs
de decidir ràpid. Es donaran alguns petits can-
vis que et beneficiaran molt al terreny econòmic
i també en l'emocional.

Aquari
20/1 al 18/2

Algú et donarà una ajuda o un consell que ser-
virà per millorar la teva economia. T'ompliràs de
nous incentius i voldràs fer coses noves, però
tracta de ser objectiu.

Peixos
19/2 al 20/3

Un amic t'ajudarà a prendre un decisió impor-
tant que ja havies pensat, però que no t'anima-
ves a fer-la. No has de témer res, la sort i alguns
bons amics et protegeixen. 
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,

tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en
àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-

patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   
Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -

ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

La Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                            

DIVERSOS�

  

TREBALL�

  

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

LA RÀPITA
ES TRASPASSA

LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87

NEUMATICOS 
LOW COST !!!!!

Venta de neumaticos
seminuevos desde
20 Eur. y nuevos
desde 60 Eur. 

montaie y
equilibrado incluidos.

Cra. N-340 
Km. 1121,8
(Gasolinera

Almadrava) Tnos. : 

642284440,
678756409.

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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El Col·lectiu de dones de
les Terres de l’Ebre dóna
continuïtat a l’històric
col·lectiu de dones de
Tortosa i s’amplia a la
resta de municipis de les
terres ebrenques format
per dones joves davant la
necessitat d’organitzar-se.
“És per donar resposta a
aquesta llei, per la neces-
sitat de plantar cara
aquesta nova agressió
cap a les dones que s’ha
creat aquest nou grup:
Col·lectiu de dones de les
Terres de l’Ebre, obert a

totes les qui vulguem llui-
tar pel dret al propi cos i
per tots els drets que dia
a dia anem perdent.”, ha
destacat Marisa Panisello,
una de les portaveus de la
nova entitat.

Panisello ha dit que “la
situació actual suposa un
retrocés de 30 anys en el
dret al propi cos, aquesta
llei deixa les dones com a
éssers sense capacitat
per decidir sobre la nostra
vida i el nostre cos.” 
També demanen que es
facin campanyes a les
escoles i instituts on es
promogui la capacitat de
decisió de la dona sobre
el seu cos, entre altres

qüestions.
La lluita contra la llei de
l’avortament no és l’únic
objectiu del Col·lectiu,
també destaquen la
necessitat de treballar l’e-
ducació afectiva i sexual, i
la lluita contra la violència
masclista. 
En la presentació del
Col.lectiu, i a proposta de
la CUP Tortosa, s’ha acor-
dat presentar una moció
popular contra la llei de
l’avortament als ajunta-
ments ebrencs. Gina
Casanova, de la CUP
Deltebre, ha llegit la
moció i els acords que es
demana que els ajunta-
ments aproven.

ACORDS:
1.Manifestar i fer arribar
al Consell de Ministres i al
Congrés de Diputats
Espanyol el rebuig d'a-
quest Ajuntament a l’es-
mentada reforma.
2.Instar el Parlament de
Catalunya perquè accele-
re els treballs per aprovar
una llei pròpia de drets i
salut sexual i reproducti-
va.
3.Incloure entre les fun-
cions del Centre Jove de
Salut i l'Oficina Jove del
Baix Ebre el servei de
Dones per d’assessora-
ment i informació a les
dones que vulguen avortar
sobre les diverses possibi-

litats existents, vetllant
per la salut, benestar i
seguretat de les dones i
donar-los suport, siga
quina siga la seua edat.
4.Impartir campanyes a
escoles i instituts on es
promogue la capacitat de
decisió de la dona sobre
el seu cos, oferint una
educació efectiva i sexual
oberta i sense prejudicis.
Incloure també informació
sobre l’actual avantprojec-
te de la “Llei de
Protecció de la Vida del
Concebut i els drets de la
dona embarassada”
5.Que els Serveis Socials
de l’Ajuntament atenguen i
denuncien les situacions

injustes i perilloses deriva-
des d’aquesta reforma
que pateixen les dones.
6.Donar suport a les
accions que diferents enti-
tats del municipi puguen
dur a terme en contra
d'aquesta reforma de la
llei de l'avortament.
7.Fer arribar aquests
acords al Govern de la
Generalitat de Catalunya, i
al Govern de l’Estat espan-
yol.

L’entitat ja està preparant
actes i reivindicacions per
el pròxim 8 de març, dia
internacional de la dona
treballadora.

«L’avortament lliure i gratuït,
la maternitat lliure i desitjada»

La reforma de la llei de
l’avortament que pro-
mou el govern espanyol
ha estat el detonant per-
què un grup de dones de
les Terres de l’Ebre
hagin decidit unir-se per
constituir-se en col·lec-
tiu. La primera de les
accions que faran serà
la de presentar mocions
als ajuntaments perquè
es posicionin contra la
llei de l’avortament. En
el cas de Tortosa, es
recolliran més de 100
signatures per presentar
una moció popular, i en
els altres ajuntaments
estudiaran si ho presen-
ten per la via de la
instància o negociant-ho
amb algun partit polític.

Sorgeix un Col·lectiu de Dones a l’Ebre contra la llei de l’avortament i lluitant per combatre la violència de gènere

LA UNIÓ FA LA FORÇA

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


