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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 REFERÈNDUM DE CATALUNYA

10.000
EXEMPLARS

El contingut de les Bases de
Participació de les
Comparses en la rua de
Carnaval d'Amposta ha creat
polèmica. La regidoria de
Cultura i Festes ha mostrat la
seva sorpresa per les declara-
cions inicials d'Adam Tomàs.
ERC d’Amposta no ha trigat a
replicar i assegura que “el
nostre Grup encara no ha
rebut cap còpia de les bases
que va aprovar la junta de
Govern”.
Una de les comparses va
obrir les queixes. “I ha mani-
festat que marxarà a la rua
de Carnaval d’un altre munici-
pi”. 

P3

«Comparses d'Amposta 
marxen a altres municipis»

Durant l'any 2014, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, en el marc del projecte Ribera d'Ebre
VIVA-Treball a les 7 comarques, invertirà 373.426,83 euros en accions per dinamitzar l'activitat
econòmica de la comarca i generar ocupació. Del total de la inversió, 336.084,15 euros estan
subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb finançament del Servei Públic d'Ocupació
Estatal i el Fons Social Europeu, i la resta amb fons propis del Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebre. P4

Ribera d'Ebre VIVA  invertirà més de 370.000 E per dinamitzar l’economia

Terres de l’Ebre. Les Jornades
Gastronòmiques de la Galera es presenten a la
Diputació de Tarragona. Comencen avui.

P5

Esports. El Club de Futbol Amposta prepara el
seu centenari. Ja està constituida la junta
organitzadora dels actes commemoratius.

P11

Terres de l’Ebre. El coreògraf Roberto Olivan
rep el Premi Ciutat de Barcelona 2013 en la
categoria de dansa per A place to bury
estrangers.                                            P10Av
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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 

Tothom sap que el dia 14 de
febrer es celebra Sant Valentí,
el dia dels enamorats, un dia
en que tot es guarneix de
cors...Però molt poca gent
sap que el dia 14 de febrer, a
més, és el dia internacional de
les Cardiopaties Congènites.
El dia pels malalts de cor. Cors
especials, plens d’històries
valentes, lluitadores, de cors
que han de ser reparats, de
cors que es reparen, de cors
que han d’estar en constant
vigilància.
Fa 6 mesos li van detectar al
meu fill una cardiopatia congè-
nita. Des d’aquell dia, Josep, el
meu fill, m’ha demostrat que
és el nen més valent del món,
igual que tots els petits cors
que sofreixen. Un nen ple de
vida, ple de força que, sens
dubte, m’ha ensenyat a lluitar,
a tenir esperança i a seguir
endavant. Està preciós i es
curarà! No en tinc cap dubte.
Gràcies a Associacions com
AACIC Coravant o Menudos
Corazones que vetllen per les
necessitats de les persones
que pateixen aquesta malaltia,
les famílies que patim aquesta

malaltia a casa ens sentim un
poc menys sols, ens sentim
recolzats anímicament, ens
sentim recolzats als hospitals.
A l’estat cada any neixen al vol-
tant de 4000 nens amb cardio-
patia; petits gran herois que
necessiten ajuda tant a l’hospi-
tal, com educativa, fisioterà-
pia... Si no fos per aquestes
associacions formades per
persones que tenen o han tin-
gut alguna cardiopatia, tot el
nostre món seria molt més difí-
cil de portar.
Avui m’he encoratjat a escriure
aquesta carta per tal que la
gent conegui que hi ha algo
més enllà de Sant Valentí el
dia 14 de febrer; esperant que
almenys un minut del cor de la
persona que estigui llegint
això, bategui per tots els nos-
tres petits cors.

Gracies de tot COR
Lidia, mare de Josep

14F, algo més que Sant Valentí

Opinió

Actualitat

Els grans avantatges mediàtics que tenim
als nostres dies ens permeten estar al
corrent de les notícies que succeixen al
nostre voltant amb molta celeritat. Sabem
les opinions d’uns i les rèpliques dels
altres en décimes de segon. I per això ens
assabentem de les problemàtiques dels
municipis i dels conflictes que hi ha o
poden haver-hi als ajuntaments entre els
equips de Govern i les oposicions. Això
crea debat i qui surt beneficiat és el poble
que, gràcies a la velocitat de la comunica-
ció existent, pot traure les seues conclu-

sions des de casa seua, segons les expli-
cacions d’uns i altres. Tot dependrà de l’ull
amb el que es miri però la nostra feina, en
aquest cas de Més Ebre, és ser el vehicle
per transmetre la informació i les opinions
i les rèpliques que puguin sorgir. 
Possiblement, anys enrera, quan no hi
havia tanta força mediàtica, passaven
igualment conflictes però la trascendència
no era la mateixa. La conclusió és que la
societat ha guanyat poder fer conclusions
i tenir arguments. Això és el més impor-
tant. 

Editorial

Poder traure conclusions

Això calia ara? Això és el que em pregunto
quan sento parlar de la Reforma de la Llei de
l’Avortament. La reforma de la Llei que impul-
sa el govern del PP ens situa 30 anys enrere
en els drets de les dones. Les dones ja
estem retrocedint prou en drets des que ha
començat la crisi, una reforma laboral que
afecta a les dones més que als homes, una
taxa d’atur més elevada entre la població
femenina. Ahir, lamentablement, el PP i dipu-
tats del grup de CIU van rebutjar la proposi-
ció no de llei presentada pel Grup Socialista
al Congrés que demanava la retirada imme-
diata de la reforma de la llei i no continuar
amb la seva tramitació. Mai cap país europeu
ha legislat retrocedint en aquest tema. La
majoria de països europeus estan demanat al
govern de Rajoy que no tiri endavant aquesta
reforma. A més quan es reforma una llei,
normalment és per millorar-la i per donar més
drets a les persones, no per retrocedir i treu-
re drets. El PP està creant un problema on
no n’hi havia, la llei de terminis aprovada el
2010 és similar a l’existent a molts països
europeus. S’estava aplicant amb absoluta
normalitat. No existia cap clamor social a
favor de la seva modificació. A més, amb
aquesta llei s’havien reduït el nombre d’avor-
taments. El fet que la llei et permeti avortar
no vol dir que sigui obligatori. Sempre queda
a la consciència de cadascú el fet d’exercir
aquest dret o no. Amb aquesta nova llei es
retorna a la Llei de supòsits, i a més és
redueixen els que ja estaven aprovats el
1985. Per tant, les dones no podran decidir
sobre el seu propi cos. La modificació de la
llei deixarà fora de l’avortament legal prop de
100.000 dones. Amb legal s’entén que l’avor-
tament és segur sanitàriament per a les
dones que decideixen avortar.
El que si aconseguirà aquesta llei és dividir
les dones d’aquest país en dos grups: les
que podran pagar les despeses per avorta-
ment lliure i legalment, amb garanties sanità-
ries a un altre país europeu, i les dones sense
recursos econòmics, abocades a la clandes-
tinitat, a la desprotecció jurídica i a posar en
risc la seva salut. A més no té en compte l’o-
pinió dels i les professionals sanitaris. Ja no
seran necessàries les proves de diagnòstic
prenatal, ja que la detecció d’alguna anoma-
lia fetal no permetrà la interrupció de l’em-
baràs. Per tant, quan diuen que ajudarà a l’e-
conomia, i tant que ajudarà, s’estalviaran
totes les proves de diagnòstic prenatal. Per
no dir, que el govern del PP continua retallant

els ajuts sanitaris i socials que aquest infants
necessitaran. Gallardon no pot justificar
aquesta llei amb arguments pressupostaris:
és ideologia de dretes, pura i dura. Només
acontentarà al seu electorat més retrògrad i
a l’Església. Moltes veus dins del seu partit
s’hi han mostrat contràries. I l’Església, si vol,
que faci campanyes per als seus feligresos i
les seves feligreses, però que no imposi la
seva ideologia a la resta de la gent.
Europa li ha donat l’esquena a Rajoy en
aquest tema, només l’ultraconservador Le
Pen li ha fet costat. Mentrestant, a Europa
han saltat les alarmes i s’estan mobilitzant
contra la llei Gallardón i en suport a les dones
del nostre país. Hi ha hagut manifestacions a
París, Londres, Amsterdam o Brussel·les, i
també a Madrid, amb la mobilització del Tren
de la LLibertat. Un grup de cineastes ja estan
preparant un pel·lícula sobre el tema.
D’aprovar-se aquesta llei, seria la més restric-
tiva en matèria d’avortament de tota la Unió
Europea. Els gestos arriben des de diferents
punts de la Unió Europea. L’actual ministra
francesa pels Drets de les Dones Najat
Vallaud-Belkacem va enviar una carta a la
ministra Ana Mato en què criticava la refor-
ma, fins i tot més d’una desena de polítiques
i intel·lectuals signen un document contra la
reforma. Són les dones les que han de deci-
dir si avorten o no, i ho han de fer des de la
seva consciència. No els pot condicionar ni la
seva economia, ni la legalitat, ni l’entorn
social. Esperem que reflexionin i no tirin avant
aquest reforma.

Bibiana Porres, 
regidora a l’Ajuntament i primera secretària

del PSC a Sant Jaume d’Enveja

Això calia ara?

Opinió

L’arquitecte redactor del pro-
jecte de rehabilitació de
l’Ermita del Remei, Josep Lluís
i Guinovart, explica les seues
propostes al consistori cana-
reu.
El passat 10 de febrer, l’alcal-
de d’Alcanar, Alfons
Montserrat, i el regidor
d’Urbanisme, Patrimoni i
Ordenació del Territori, Josep
Manel Martí, van mantenir una
reunió de treball amb l’arqui-
tecte Josep Lluís i Guinovart,
autor del projecte de rehabili-
tació de l’Ermita del Remei. En
la reunió, l’arquitecte va expo-
sar als representants de
l’Ajuntament d’Alcanar, les
solucions constructives per a
realitzar les obres de reforç
estructural que necessita l’edi-
fici. Tanmateix, va destacar
quines accions s’haurien de
prioritzar i quines serien les
diferents fases d’actuació.

Recordem que l’Ermita del
Remei està afectada per uns
greus problemes d’estructura
de l’edifici que necessiten una
actuació urgent. Per aquest
motiu, l’Ajuntament d’Alcanar
va encarregar la redacció d’un
projecte de rehabilitació, que
està subvencionat, en bona
part, per la Diputació de
Tarragona, que va concedir al
consistori canareu una sub-
venció de 20.000 Û per a la
seua redacció. L’Ajuntament,
per la seua banda, hi aporta
9.000 Û de fons propis muni-
cipals.
Josep Lluís i Guinovart és doc-
tor en arquitectura, professor
de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de la URV de
Reus i conservador de la cate-
dral de Tortosa. Així mateix,
compta amb una dilatada
experiència en actuacions d’in-
tervenció en el patrimoni.

Solucions per l’ermita del Remei
d’Alcanar
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“Davant la polèmica aixecada
pel grup municipal d'ERC
d'Amposta” sobre el contin-
gut de les Bases de
Participació de les
Comparses en la rua de
Carnaval d'Amposta, la regi-
doria de Cultura i Festes ha
mostrat la seva sorpresa per
les declaracions d'Adam
Tomàs titllant d'absurdes les
bases precisament en aquest
moment. La perplexitat que
diu que té el portaveu d'ERC
no seria tal si atengués als
temes que es tracten a la
comissió de Cultura”, ha
declarat la regidora de
Cultura i Festes, Mar
Panisello. “I és que aquestes
bases, que es van aprovar
segons el procediment habi-
tual en la Junta de Govern
Local del dia 10 gener es van
presentar prèviament a la
comissió informativa on hi
són presents el propi porta-
veu Adam Tomàs i un altre
regidor del seu grup”. En
aquest sentit, també l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré, ha
lamentat que ERC “vulgui
treure punta d'aquesta qües-

tió i precisament a aquestes
alçades quan en el seu
moment, quan se'ls va infor-
mar del contingut de les
bases en la comissió del dia
20 de desembre de l'any
passat no van tenir res a
objectar”. L'alcalde ha afegit
que tot i amb això “no ens en
sorprenem perquè és el tipus
de política a la que ens té
acostumats ERC, el de fer
una oposició només dedica-
da a generar polèmiques i
creuar declaracions, cap pro-
posta”.
La regidora ha aclarit que “en
la comissió cap dels pre-
sents va demanar més docu-
mentació o informació al res-
pecte, es va informar sense
recollir cap objecció i tal com
consta a l'acta hi eren pre-
sents els representants de
tots els grups municipals i
també de totes les associa-
cions de veïns de la ciutat”. I
ha afegit: “els punts que criti-
ca el grup municipal d'ERC
coincideixen plenament amb
les al·legacions que ha pre-
sentat a les bases la
Federació d'Associacions de
Veïns d'Amposta, que no
està d'acord amb l'obligació
de que cada comparsa tingui
una assegurança de respon-
sabilitat civil ni amb la prohibi-
ció d'exhibir a la rua publicitat
o propaganda política”.  
“En qualsevol cas, ho
haguéssim pogut discutir i
consensuar al mes de

desembre, i no ara per les
ganes de sortir a la palestra
que té el senyor Adam
Tomàs”, ha reblat l'alcalde
Manel Ferré.
Resposta
Després del comunicat que
ha emès l’equip de Govern de
l’Ajuntament d’Amposta en
què valora les acusacions
d’ERC sobre les bases per
participar en la desfilada de
comparses de Carnestoltes,
Adam Tomàs ha volgut
remarcar el fet que “el nostre
Grup encara no ha rebut cap
còpia de les bases que va
aprovar la Junta de Govern

Local. De fet, hi vam tenir
accés mitjançant la pàgina
web municipal’. I aquesta
informació es va publicar el
passat 13 de gener. Abans
d’aquesta data, els regidors
d’ERC no havien pogut llegir
el document final en la seva
integritat”.
El republicà també ha vol-
gut desvincular la denúncia
d’ERC de les al·legacions que
diu la regidora de Cultura i
Festes que ha presentat la
Federació d’Associacions de
Veïns d’Amposta. Adam
Tomàs ha afirmat que “el nos-
tre Grup desconeix quines

al·legacions ha presentat
aquesta entitat, perquè l’e-
quip de Govern no ens les ha
explicat mai en Comissió” i, a
més, sobre l’opció de presen-
tar al·legacions, el regidor ha
senteciat que “ERC no té
constància de que s’hagi
obert cap període per poder
presentar-ne”. 
En aquest sentit, Adam
Tomàs ha recordat a l’equip
de Govern que “des d’ERC,
sempre hem participat d’una
manera molt activa quan
se’ns ha invitat oficialment a
presentar al·legacions. Ho
hem fet amb l’ordenança

sobre l’ocupació de la via
pública amb taules i cadires,
amb l’ordenança sobre el
consum indegut de begudes
alcohòliques, el reglament
d’honors, distincions i proto-
col de l’Ajuntament
d’Amposta i el reglament d’ús
dels mitjans de comunicació
municipals”. Tanmateix,
Adam Tomàs ha invitat l’equip
de Govern a ser més franc
amb la ciutadania i reconèi-
xer que, “lluny de resoldre els
problemes que hi va haver
l’any passat, s’han intensificat
les desavinences entre les
comparses i els organitza-
dors”. Per aquest motiu, el
republicà els insta a pregun-
tar-se si “no estarà fent-se
malament alguna cosa des
de l’equip de Govern perquè
hi hagi aquest malestar?”.
Per últim, Adam Tomàs ha
volgut deixar clar que “les crí-
tiques d’ERC sempre són
constructives i que és CiU qui
rebutja les nostres iniciatives
aplicant el rodet de la majoria
absoluta”. 
En aquesta línia, el regidor ha
conclòs que “ERC no té cap
problema en aportar idees,
però, perquè aquestes tirin
endavant, CiU ens ha de
donar l’oportunitat de discu-
tir-les. I publicar unes bases a
la pàgina web municipal
sense presentar-les en la
seva totalitat abans a l’oposi-
ció no és la millor estratègia
per fomentar el diàleg”.

Les comparses de Carnaval 
creen polèmica a Amposta

Aquesta setmana han
hagut declaracions
creuades a l’Ajuntament
d’Amposta. 

ERC informa que va tenir accés per primer cop a les bases completes de participació a la rua mitjançant la web de l’Ajuntament 

Manel Ferré, Alcalde: “quan se’ls va informar del contingut de les bases no van objectar res. I, en canvi, ho fan ara”

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Segons una enquesta enca-
rregada per ERC, el partit que
guanyaria les properes elec-
cions municipals seria CiU,
però aquest patiria un
retrocès equivalent a 3 regi-
dors. Això suposaria que CiU
només obtindria 8 regidors al
consistori, a l’igual que ERC,
que n’incrementaria 2 i es con-
vertiria en la força política que
més creix.
L’avanç d’ERC es basaria
fonamentalment en l’elevat
grau de fidelitat dels votants
que van confiar amb els repu-

blicans en les darreres elec-
cions i, sobretot, en l’arribada
d’un gran nombre d’exvotants
de CiU. Aquests dos factors
permetrien a l’equip que
encapçala Adam Tomàs pas-
sar de 6 a 8 regidors.
L’enquesta també posa de
manifest que el grau de conei-
xement d’aquest regidor gai-
rebé s’ha duplicat respecte el
2010 i ha passat del 44 % al
84 %. A més, és el polític local
més ben valorat pels menors
de 45 anys i es situa a dues
dècimes de Manel Ferré, que

només el supera entre la
població d’edat més avança-
da. Segons es desprèn de
l’enquesta, CiU registraria el
retrocés més gran de totes
les candidatures. De fet, cau-
ria un 10,3 %, és a dir més de
1.000 vots. Aquesta pèrdua
d’electorat s’explicaria per un
percentatge d’abstenció molt
elevat entre els seus votants
tradicionals i perquè, un 10,8
% d’aquests optaria per recol-
zar ERC. En el cas del PSC,
quedaria una mica per sota
dels seus resultats en els

anteriors comicis i obtindria
un 0,5 % menys de vots.
Mantindria els 3 regidors que
té a l’Ajuntament d’Amposta,
però reduiria la seva distància
amb PxC, que obtindria un 1,7
% més de vots i 2 regidors.
Sobre la necessitat d’un canvi
de govern, hi ha diversitat d’o-
pinions. Mentre que un 34,5 %
no ho creu necessari, hi ha un
54,3 % que sí que ho creu,
sobretot entre els més joves,
que sempre han vist un alcal-
de convergent a l’Ajuntament.
Aquesta dada contrasta amb

el resultat que es va obtenir el
2010 en una enquesta similar
dels republicans. Llavors,
només es decantava un 44,3
% dels enquestats per un
canvi i, després de tres anys,
aquesta opinió ha crescut 10
punts. “La cursa per a l’alcal-
dia d’Amposta, per tant, es

presenta més engrescadora
que mai i és molt probable
que hi arribin nous aires. La
baixada de pes de CiU a
Amposta ja s’intueix si analit-
zem bé les últimes eleccions
catalanes i les municipals de
2011”, diu el comunicat
d’ERC Amposta.

Una enquesta interna d’ERC d’Amposta situa 
CiU sense majoria absoluta

Segons aquestes dades, es quedaria amb només 8 regidors al consistori
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Durant l'any 2014, el Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, en el marc del projec-
te Ribera d'Ebre VIVA-Treball
a les 7 comarques, invertirà
373.426,83 euros en
accions per dinamitzar l'acti-
vitat econòmica de la comar-
ca i generar ocupació. Del
total de la inversió,
336.084,15 euros estan
subvencionats pel Servei
d'Ocupació de Catalunya
amb finançament del Servei
Públic d'Ocupació Estatal i el
Fons Social Europeu, i la
resta amb fons propis del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre. El projecte de
desenvolupament econòmic
i ocupacional Ribera d'Ebre
VIVA compta amb el suport
de la totalitat dels ajunta-
ments de la comarca, 18
entitats i 120 empreses. El
total de les accions que es
desenvoluparan al llarg d'a-

quest 2014 són deu, i són
fruit de la col·laboració i el
consens entre el sector
públic i el sector privat. Per
aquest any és manté com a
objectiu principal la creació
de llocs de treball a la comar-
ca mitjançant la millora de la
competitivitat dels sectors
estratègics en base al
foment de la innovació
empresarial i la internaciona-
lització de les empreses.
Concretament, un dels objec-
tius que es persegueixen
dins del projecte Ribera
d'Ebre VIVA és facilitar l'entra-

da a nous mercats interna-
cionals de les empreses
comercialitzadores de fruita
dolça de pinyol i de les
empreses oleícoles de la
comarca. Es tracta d'una
important oportunitat futur
per a la consolidació i creixe-
ment dels dos subsectors.
Paral·lelament es treballarà
per aconseguir que les
empreses de fruita dolça
augmentin la penetració en
supermercats regionals a
través de la cooperació
empresarial amb d'altres
zones productores del país.

La reducció dels costos en la
producció d'oli continua sent
una assignatura pendent a la
comarca, especialment per
a l'entrada del producte als
canals nacionals i internacio-
nals. Per aquest motiu, es
treballarà en construir una
eina eficient que permeti rea-
litzar a les empreses oleíco-
les un seguiment dels costos
perquè puguin implementar,
de manera individual i amb
col·laboració amb d'altres
empreses, les mesures d'es-
talvi ja proposades durant el
2013. A més, durant l'any

2014 s'executarà una acció
concreta dirigida al sector
vitivinícola amb l'objectiu de
començar a consensuar
amb les empreses els seus
reptes estratègics, objectius
prioritaris i poder definir així
un pla d'actuacions concre-
tes que permetin millorar la
competitivitat d'aquest sec-
tor a la Ribera d'Ebre.
Beques del CERE
D’altra banda, amb l’objectiu
de promoure el desenvolupa-
ment, la divulgació i el
foment dels valors culturals,
científics i artístics de la
Ribera d’Ebre, el Centre
d’Estudis de la Ribera d’Ebre
(CERE), amb el suport del
Consell Comarcal, publica la
següent convocatòria de
bases per a la concessió de
beques per a l’any I. 
El CERE podrà concedir fins
a un màxim de 10 beques
per a projectes de treball que
tinguin com a objectiu central
de referència la  Ribera
d’Ebre.

El projecte Ribera d'Ebre VIVA del Consell Comarcal de la
Ribera invertirà més de 370.000 euros 

Per dinamitzar l’activitat econòmica i generar ocupació a la comarca

ACTUALITAT

El periodista flixanco Andreu
Prunera serà la nova cara
visible del projecte que ini-
cien les dues televisions.
Vídeo Ascó Televisió (V.A.T.)
i Canal Terres de l’Ebre han
arribat a un acord de
col·laboració que té per
objectiu potenciar la cober-
tura informativa dels 14
municipis de la comarca de
la Ribera d’Ebre. L’acord
van signar-lo divendres 7 de

febrer a l’Ajuntament
d’Ascó, l’alcalde Rafel Vidal,
i el director del Canal Terres
de l’Ebre, i del setmanari
L’EBRE, el periodista Josep
Maria Arasa. També van
estar presents la coordina-
dora de VAT, Roser Jordà, i
Andreu Prunera. Prunera és
un periodista de 26 anys,
natural de Flix, que a partir
d’ara s’integrarà al projecte
que enceten les dues televi-

sions. L’objectiu del conveni
és que, sense cap càrrega
afegida per a les parts, es
posi en pràctica un intercan-
vi de serveis que benefici
per igual a les dues televi-
sions. El flixanco s’ubicarà a
les instal·lacions de Vídeo
Ascó TV i cobrirà l’actualitat
informativa dels municipis
de la Ribera d’Ebre. Un dels
aspectes decisius per asso-
lir aquest acord és que les

dues televisions ja formen
part des de fa anys de ‘La
Xarxa’, ens que coordina la
tasca d’una cinquantena de
televisions locals a
Catalunya i que coprodueix
continguts conjuntament
amb les entitats que en for-
men part (principalment
notícies i reportatges). Els
avantatges que comporta
aquest conveni és que VAT
podrà potenciar la presèn-
cia de més notícies dels
municipis veïns dins de la
seva programació. De la
mateix manera, l’actualitat
de la Ribera d’Ebre també
tindrà més presència -fruit
de la proximitat-, als propis

informatius de Canal Terres
de l’Ebre, i també seran
més presents a les televi-
sions de Catalunya via ‘La
Xarxa’.
Entre els projectes més
immediats hi haurà la crea-
ció d’un programa especí-
fic de la Ribera d’Ebre (tertú-
lia-debat), on participaran
els alcaldes dels 14 munici-
pis, així com els principals
representants econòmics,
social i culturals de la
comarca. Prunera també
exercirà de corresponsal-
delegat pel que fa al
Setmanari L’EBRE i per a
Imagina ràdio, tots plegats
mitjans del Grup L’EBRE.

Canal Terres de l’Ebre i Video Ascó TV,
col.laboraran per potenciar la informació

El periodista flixanco Andreu Prunera sera la nova cara visible del projecteEl rapitenc Emili Rosales,
fins ara director literari de
Destino, sumarà a les
seves atribucions la direc-
ció editorial del Grup 62,
fet que inclou els segells
Columna, Proa, Pòrtic,
Edicions 62 i Empúries.
Rosales substitueix en el
càrrec Ester Pujol, que
torna a Columna com a
editora. 
Els canvis s'inscriuen en la
remodelació del grup
arran de l'adquisició de
Planeta del 30 % d'accions
que posseïa La Caixa, amb
la qual cosa va passar a
tenir una clara majoria en
l'accionariat, un 66 %. 

Emili Rosales, nou

director editorial

del Grup 62

El Departament
d ' A g r i c u l t u r a ,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural executa, durant
aquest mes de febrer,
cremes controlades al
Parc Natural del Delta
de l'Ebre. L'objectiu és
reduir l'acumulació de
biomassa i matèria
orgànica en ambients
humits, fet que actual-
ment compromet el
moviment de la fauna
que hi habita. Aquest
tipus d'accions es duen
a terme anualment, i per
al 2014 s'han definit 7
unitats d'actuació que
inclouen 87,8 hectàre-
es. 

Cremes
controlades al

Parc Natural del
Delta de l’Ebre
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Alcanar, l'Ametlla de Mar,
l'Ampolla i Sant Carles de
la Ràpita s'han unit, en una
iniciativa pionera, per cele-
brar conjuntament les
Jornades Gastronòmiques
de la Galera de les Terres
de l'Ebre. Els quatre muni-
cipis promocionaran, així,
un producte de proximitat
com és la galera, amb
menús en una cinquantena
de restaurants de la zona.
El President de la
Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, creu que
amb aquesta aliança
estratègica tenen més
força i podran arribar més
lluny. Per a Josep Poblet,
“de vegades no tenim prou
encert de saber travar
aquestes polítiques comu-
nes i aquestes aliances
estratègiques per mostrar

al mercat català la immen-
sitat, la potència i la quali-
tat de la nostra oferta. Fer
això significa apostar pel
camí del progrés, la quali-
tat, el prestigi de les nos-
tres instal·lacions turísti-
ques i naturalment fer-li un
favor econòmic a la nostra
societat. Impulsar l’econo-
mia de la restauració i la

gastronomia i impulsar els
productes del sector pes-
quer es posa en valor el
nostre esforç i el de la nos-
tra gent”.
Una iniciativa pionera que
vol promocionar un pro-
ducte de proximitat i
posar-lo en valor, tal com
explicava l’alcalde de
l’Ametlla de Mar, Andreu

Martí, “volem valoritzar el
peix i en aquest cas la
galera que fa uns anys
teniu un preu i ara en te
una altre de més alt. La
galera, ovada o plena és
molt bona i això ho saben
els restauradors, els pes-
cadors i la gent vinculada
al mar, però hi ha molta
gent que no ho la coneix
aquest producte que és
d’un valor nutritiu molt alt.
El fet que avui la galera tin-
gui aquestes aliances
estratègiques és molt
important i hem de subrat-
llar l’esforç en comú”.
L’activitat de promoció de
qualsevol dels seus pro-
ductes és el que li pot
donar l’autoestima
necessària per a que un
sector que no passa pel
seu millor moment, pugui
acabar conquerint els mer-
cats necessaris per valorit-
zar els seus productes”.
Aquestes jornades, que ja

van ser presentades a
Madrid en el marc de
FITUR, van ser presenta-
des  a la Diputació de
Tarragona. 
A l’acte hi van assistir alcal-
des, regidors de turisme,
representants de les con-
fraries de pescadors i del
sector de la restauració
dels quatre municipis.
Cap dels municipis ha tan-
cat la porta a que, en futu-
res edicions, s'hi puguin
afegir més localitats, com
ara Cambrils, que també
celebra unes jornades gas-
tronòmiques amb la galera
com a protagonista.
Així, del 14 de febrer al 9
de març, 52 restaurants
de l’Ametlla de Mar,
Alcanar, Sant Carles de la
Ràpita i l’Ampolla, oferiran
menús que oscil·laran
entre els 25 i els 35Û amb
la galera com a ingredient
principal.

Les Jornades Gastronòmiques de la Galera es
presenten a la Diputació de Tarragona

Comencen avui divendres, fins el 9 de març. Es celebren a l’Ametlla, l’Ampolla, la Ràpita i AlcanarLa Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) a les
Terres de l’Ebre ha aconse-
guit, amb la seua pressió,
la paralització de dos des-
nonaments de Bankia, que
deixaven al carrer dos famí-
lies de Roquetes i l’Aldea
respectivament. En els dos
casos, es tractava de famí-
lies nombroses amb ingres-
sos insuficients per afrontar
els pagaments de les
seues hipoteques, per la
qual cosa l’entitat bancària
havia tramitat judicialment
l’execució hipotecària que
ara ha paralitzat. Ja són
cinc els desnonaments que
ha pogut aturar la PAH
Terres de l'Ebre, que gestio-
na una cinquantena de
casos al territori.  L'entitat,
que lluita també per acor-
dar lloguers socials per a
les famílies afectades, cele-
bra assemblees cada
dimarts al Centre Cívic de
Ferreries a partir de les 19
h i  demana que els nous
afectats vagin a partir de
les 18.30 h.

La PAH a l’Ebre
paralitza dos

desnonaments

El regidor d’Urbanisme,
Patrimoni i Ordenació del
Territori de l’Ajuntament
d’Alcanar, Josep Manel
Martí, i el regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Vinaròs,
Lluís Gandia, van visitar el
Pont dels Estretets, per a
valorar el seu estat i la
necessitat d’una actuació
de preservació d’aquest
element arquitectònic que
es troba situat dins del riu
de la Sénia.

Preservació
patrimoni

arquitectònic
El Patronat Municipal de
Turisme comença un cop
més la campanya promo-
cional de fires.
Aquest passat mes de
gener es va promocionar
presencialment a Fitur
(Madrid) que va tenir lloc
del dia 22 al 26 de gener.
Aquesta fira és una de les
fires més importants a
nivell europeu en quan a
nombre d’assistents tan
professionals com de visi-

tants professionals i no
professionals. També , din-
tre del marc de d’aquesta
fira es va dur a terme la
presentació de Les
Jornades de la Galera,
acció coordinada des de la
delegació de les Terres de
l’Ebre del Patronat de
Turisme de la Diputació de
Tarragona en la que s’han
unit l’Ametlla de Mar ,
Alcanar, L’Ampolla i Sant
carles de La Ràpita per

realitzar de forma conjunta
aquestes jornades.
Posteriorment, l’Ampolla
també es promocionarà
presencialment a Navatur,
la fira de turisme que es du
a terme a Pamplona del 21
al 23 de febrer i que,
degut a l’èxit de les darre-
res edicions, s’està conso-
lidant com un referent de
les fires del sector turístic
al nord d’Espanya.
Ja al mes d’abril, concreta-

ment del 4 al 6,  es durà a
terme la promoció al Saló
Internacional de Turisme
de Catalunya i, encara pen-
dent de confirmació, es
participarà a una promoció
a Lió i a Fira Andorra.
Tot i que en principi, no
serà possible l’assistència
presencial també s’enviarà
material promocional a la
fira Fiets & Wandelbeurs a
Amsterdam, a FIO a
Càceres, a la Fira MITT a
Moscou, a BBF a Ruthland
(Anglaterra), a Falsterbo
Bird Show a Suècia i al
World Travel Market a
Londres.

Aquest any també es durà
a terme conjuntament amb
el Patronat de turisme de
les Terres de l’Ebre i altres
municipis de les Terres de
l’ebre una campanya de
publicitat conjunta al RAC
105.

El Patronat Municipal de Turisme intensifica la
promoció turística de l’Ampolla per al 2014

ACTUALITAT
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El Consell Comarcal del
Baix Ebre, amb la seva
aposta per la dinamització
econòmica, s’ha adherit a
la xarxa Catalunya
Emprèn, un programa que
té, entre d’altres, la finali-
tat de donar suport i
assessorament a totes
aquelles persones que
estan iniciant un projecte
empresarial. 
Els serveis que s’ofereixen
s’orienten en la direcció
de poder orientar a l’em-
presari en els seus pri-
mers passos, oferir-li infor-
mació, assessorament i
formació. 
D’aquesta manera, els tèc-
nics prestaran suport en
tot el procés de creixe-

ment de la idea de negoci,
ajuda a l’hora de realitzar
el pla d’empresa correspo-
nent i, a més, es desenvo-
luparan accions de media-
ció i assessorament per a
l'accés al finançament. 
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha destacat
que “la prestació d’aquest
servei és una eina més
que l’ens comarcal posa a
disposició de tota aquella
gent emprenedora que té
la il.lusió de tirar endavant
el seu projecte empresa-
rial i que necessita un
suport extern per tal que
la seva idea esdevingui
sòlida i sostenible”. 
I és que a part dels serveis
esmentats, des de l’ens
comarcal també es pres-
tarà un seguiment tècnic

per ajudar a consolidar
l’empresa. 
Amb la prestació d’aquest
servei, des del Consell
Comarcal del Baix Ebre es
té l’objectiu de fomentar la

creació d’empreses a la
comarca, l’esperit empre-
nedor dels ciutadans, i la
consolidació i el creixe-
ment empresarial. 
El vicepresident de

Dinamització Econòmica,
Xavier Royo, ha manifestat
que “la conjunció de tots
aquests factors permetrà
repercutir, de manera
directa i positivament, en
el desenvolupament del
Baix Ebre i del territori”. 
Un dels pilars de l’ens
comarcal és la dinamitza-
ció econòmica i l’aposta
per l’emprenedoria. En
aquest sentit, el darrer any
s’ha ampliat el Viver
d’Empreses Baix Ebre
Innova per tal de donar
cabuda a noves iniciatives
empresarials. 
A la vegada, i entre d’al-
tres aspectes, per tal de
reconèixer els projectes
més innovadors, anual-
ment es convoca el Premi
Emprenedors. 

Oriol Fuster i Cabrera
Twitter: @oriolfc
Un centre per al banc d'a-
liments, un lloc que done
resposta a les necessitats
d'entitats com Creu Roja ,
Càritas i Siloé; un
emplaçament que també
donaria resposta a la
manca d'espai per al parc
de vehicles, oficines,
magatzem, etc. 
Esta és la proposta que fa
la Federació d'Amposta

d'Associacions de Veïns a
l'Ajuntament d'Amposta. 
«Volem que s'ajunten
estratègies i recursos per
a donar resposta a les
necessitats que presenta
Amposta en una època
complicada», resumix
Llorenç Navarro, president
de la FAAV. 
«Es tracta de promoure i
contribuïr a promoure el
treball de les entitats que
millor treballen ara mateix,

les que estan treballant pel
bé dels seus veïns», rebla.
La proposta del col·lectiu
veïnal es concreta en l'ús
d'un espai, l'escorxador
municipal, que en el seu
va ser acondicionat amb
una despesa de 2 milions
d'euros però que ja fa
temps que es troba sense
ús. A més, la situació del
local -a les afores de la
població- el convertix en
estratègic a l'hora de

donar un ús no només
municipal sinó comarcal al
projecte: «Ser capital de
comarca implica certa res-
ponsabilitat, i hauria de
ser precisament en esta
mena d'aspectes que es
marca la diferència». 
La Federació d'Amposta
d'Associacions de Veïns
es va reunir dilluns amb la
regidora Laia Subirats, a
l’espera de fer-ho propera-
ment amb l’Alcalde.

Deltamed i la Comunitat de
Regants de la Dreta de
l’Ebre organitzen per al pro-
per divendres 21 de febrer
una jornada sobre les
barreres salines i la defen-
sa del Delta, una jornada
que té com a finalitat conèi-
xer les experiències d’al-
tres deltes de la mediterrà-
nia, com el delta del Po a
Itàlia, de l’Ebros a Grècia o
del Nil a Egipte, així com
les aportacions de profes-
sionals coneixedors del
tema per tal de minimitzar
l’efecte de la falca salina
sobre el riu Ebre i per tant
evitar la salinització dels
camps d’arròs al Delta de
l’Ebre. Una de les princi-
pals preocupacions dels
regants i dels arrossers del
delta, es el constant des-
cens de producció dels
camps d’arròs degut a la
falca salina. Durant la jorna-
da es presentarà també
l’anomenat projecte MOSE
per a la protecció de la lla-
cuna de Venècia. 
Entre els ponents cal des-
tacar Lino Tosini director
de la fundació
Ca’Vendramnt al Delta del
Po, del professor El-Sayed
Hassan Mohamed del
Water and Enviroment
Research, de Alexandria
(Egipte) o Julian Martínez
Beltrán cap de l’àrea de
gestió sostenible, aigua i
territori del Centro de
Estudios Hidrográficos.
Assistiran també la
Directora General de Agua
Liana Ardiles Lopez així
com el president de
Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre Xavier de Pedro
i el president de la
Federació de Comunitats
de Regants del la Conca de
l’Ebre César Trillo.

Les barreres
salines i la defensa

del Delta

El Consell Comarcal del Baix Ebre ofereix
assessorament individualitzat als emprenedors

S’ha adherit a la xarxa Catalunya Emprèn

La proposta del col.lectiu veïnal es concreta en l’ús de l’escorxador municipal

ACTUALITAT

La Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns demana a l'Ajuntament 
la cessió d'un espai per a les entitats socials i solidàries
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La nova Executiva local,
que combina continuïtat i
renovació, té com a objec-
tiu intensificar el contacte
amb els ciutadans per pre-
sentar ERC com a alternati-
va al Govern municipal.
Aquest dimarts s’ha cele-
brat l’Assemblea
Extraordinària d’ERC-
Tortosa amb l’objectiu de
renovar l’Executiva local,
després de tres períodes
encapçalada per Felip
Monclús. La nova executi-
va, amb un total de 12
membres, combina la con-
tinuïtat de diversos mem-
bres de l’anterior, així com
diverses noves incorpora-
cions. Tant la presidència
com la resta de l'Executiva
ha estat escollida per una-
nimitat. La nova executiva
es divideix en dos tipus de
secretaries, unes de funcio-
nament orgànic i unes
altres de caràcter sectorial
destinades específicament
a obrir el partit a la socie-
tat. Per a Marc
Puigdomènech, nou
President local, “la nova
Executiva local té com a

objectiu intensificar el con-
tacte directe amb ciuta-
dans, i obrir-se encara més
a les seves propostes i
necessitats”. De fet, per
aquest mateix motiu, les
reunions es faran obertes a
tothom, i es convidarà qual-
sevol ciutadà que expressi
la seva voluntat a partici-
par-hi.
Puigdomènech ha volgut
agrair el suport que ha
rebut de la militància, com
també la voluntat de treball
del nou equip, i ha anunciat
que ERC continuarà la seva
tasca municipal “presen-
tant-nos com a alternativa a
l’equip de Govern actual,
exercint una oposició cons-
tructiva i donant-li suport o
no, en funció de quin sigui
l’interès general per a
Tortosa”.
Marc Puigdomènech
Nascut a Banyoles (Pla de
l’Estany), l’any 1979.
Llicenciat en Ciències
Polítiques i de
l’Administració, màster en
Funció Directiva, especialit-

zat en gestió pública.
Tècnic d’habitatge del
Consell Comarcal del Baix
Ebre des de 2010, actual-
ment és també coordina-
dor de l’àrea de Territori i
Sostenibilitat. 
Anteriorment havia treballat
a la Diputació de Girona,
l’Ajuntament de Barcelona i
la Diputació de Barcelona,
exercint diverses responsa-
bilitats de gestió pública.
Així mateix, ha estat també
assessor d’ERC en l’àmbit
municipal, donant suport a
alcaldes i regidors del par-
tit d’arreu de Catalunya.

ERC Tortosa renova la presidència i l’Executiva
Marc Puigdomènech és el nou president, en substitució de Felip Monclús

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Pinell de
Brai ja va comunicar els
fets als Mossos tant aviat
va conèixer les destrosses
i el cos policial ha obert
diligències per aclarir els
fets. Les plaques en home-
natge al general comunista
del V cos de l’Exercit de
l’Ebre Enrique Líster, els
membres del sindicat UGT
morts al front i d’un grup
d’oficials, suboficials i arti-
llers de l’Exercit de la
República ubicades a la
Cota 705 de Pinell de Brai
-un dels espais clau de la
Batalla de l’Ebre- han
sofert un acte vandal.lic.
L’alcalde del municipi, Lluís
Melich, que ha qualificat
els fets com a “molt
greus”, ha recordat que
aquest espai ja va patir un
atac feixista al 2007, quan

hi van aparèixer pintades
de signe falangista, però,
en esta ocasió no es mos-
tra segur que l’atac haja
estat produït per raons ide-
ològiques. 
“Suposo que qui perpetra
un acte de caràcter ideolò-
gic busca una certa res-
sonància mediàtica, com
es va fer amb les pintades,
però això tampoc vol dir
que no sigui un atac de
caràcter ideològic en esta
ocasió”, ha explicat. 
A més, com a part afecta-

da, les associacions que
van col·locar les plaques

també podran presentar
denúncia.
L’Ajuntament ja ha iniciat
les gestions per posar
noves plaques el més aviat
possible, però l’assegu-
rança no cobrirà els
danys.
Els Mossos, que han

enviat la policia científica al
lloc dels fets, han explicat
a Melich que intensificaran
la vigilància sobre esta
zona, molt fàcilment
accessible en cotxe. 
De fet, cada 25 de juliol
l’Agrupació de supervi-
vents de la lleva del biberó

homenatja als comba-
tents. Aquesta agrupació
va urbanitzar l’espai i hi va
plantar un monument a la
pau, que no ha estat dan-
yat, com tampoc 4 pla-
ques més que hi ha a l’es-
pai. 

Destrosses a les plaques republicanes de la Cota 705

Una compareixença del
conseller d'Agricultura de
Múrcia, Antonio Cerdà,
ha posat en alerta nova-
ment la Plataforma en
Defensa de l'Ebre,
segons publica el portal
Ebredigital.cat. Per les
seues paraules, les
comunitats de regants de
l'Ebre i el Tajo-Segura
estarien negociant la
compra dels excedents
de regadius per enviar-
los en una primera fase a
Castelló i el nord de
València. Des de l'entitat
ciutadana exigeixen que
les administracions
donen explicacions. 
D’altra banda, des de la
comunitat de regants de
la Dreta de l'Ebre s'han
mostrat indignats per les
acusacions de la
Plataforma en defensa
de l'Ebre. El seu presi-
dent ha dit que és total-
ment fals. Unes declara-
cions que han tingut lloc
al programa L'Ebre, al
dia, a Canal Terres de
l’Ebre. 

La PDH,
novament en

alerta

ACTUALITAT
“L’objectiu és

intensificar el contacte

amb els ciutadans”

Ja s’han iniciat les

incestigacions per

poder aclarir els fets

L’Ajuntament d’El Pinell de Brai ja ha iniciat les gestions per mirar de posar-ne de noves
El president de la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE), Xavier
de Pedro, ha dit que no
entén que sigui correcta,
des del punt de vista de
la gestió de la conca, la
venda dels drets de l'ai-
gua “quan s'han fet inver-
sions molt importants
per generar riquesa i
desenvolupar l'agricultu-
ra”. Ho ha dit en relació a
les alertes de la
Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) sobre
possibles transvasa-
ments del Segarra-
Garrigues a Barcelona i
també de venda d'aigua
de l'Ebre a Múrcia. 
De Pedro ha visitat
aquest dimecres la
Comunitat de Regants
del Canal d'Urgell, i ha
assenyalat que tramita-
ran la demanda que els
han fet d'ampliar fins a
37 metres cúbics per
segon el cabal del canal
en determinats
moments.

El president de
la CHE,

contrari a la
venda d’aigua

fora de la
Conca de l’Ebre

INSTAGRAM LLUIS MELICH ALCALDE DE PINELL
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Un total de 94 participants
han presentat 327 fotografies
al 14è concurs de fotografia
paisatgística de les Terres de
l'Ebre, organitzat pels
Patronats Municipals de
Turisme de l'Ametlla de Mar i
de Deltebre, el que ha supo-
sat un nou rècord de partici-
pació. El jurat ha remarcat un
any més l'alta qualitat de les
fotografies presentades, con-
solidant aquest concurs com
un dels més prestigiosos dels
que se celebren a les nostres
comarques. Els premis es
van lliurar el dissabte 1 de
febrer al Centre
d'Interpretació de la pesca de
l'Ametlla de Mar, lloc on s'ex-
posen les fotografies guanya-
dores així com les finalistes
fins al 28 de febrer. El jurat,
vinculat al món de la fotogra-
fia i l'art, va decidir atorgar els
següents premis en les dife-
rents categories en que s'es-
tructura el concurs: Premiats
categoria fotos realitzades a
Deltebre: 1r premi: "Sota el

Pont" de Vinyet Solà de
Barcelona (400 E). 2n premi:
"El Garxal" de Julio Garcia
d'Amposta (250E). 3r premi:
"Feng-Shui" d'Alberto Martínez
de Castelló (175 E). Premi
local: "Albada al riu Ebre" de
Jeroni Franch de Deltebre
(250 E). Premiats categoria
fotos realitzades a l'Ametlla:
1r premi: "Dins les gotes" de
Montserrat Margalef de
l'Ametlla de Mar (400 E). 2n
premi: "Costa Verge" de Fidel

Margalef de l'Ametlla de Mar
(250 E). 3r premi: "Les arrels
d'un poble" de Miguel Abelló
de l'Ametlla de Mar (175 E).
Premi local: "Temporal" de
Bernat Margalef de l'Ametlla
de Mar (175 E). Premi Terres
de l'Ebre: 1r premi: "Somni
d'una nit de Sant Joan" de
Lluís Ibañez de Benicarló (400
E). 2n premi: "Industria inte-
grada" de Carles Porta de
Viladecans (250 E). 3r premi:
"L'Embarcador" d'Àngel Martí

de l'Ametlla de Mar (175 E).
Premi Blanc i negre:
"Enfonsada" de José Beut de
València (300 E).
Premi fotografia gastronòmi-
ca: "Explosió de gust" de
Xavier Solé de l'Ametlla de
Mar (300E). Premi creativi-
tat: "El Far de Nit" de Lluís de
Aro de Pedraforca (300 E).
Premi fotografia activitat
humana: "Footing" de Ma
Isabel Pérez de l'Ametlla
(300 E).

L’Ajuntament de Tortosa l’ha posada en marxa

Campanya en motiu de Sant Valentí

El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha celebrat l’acte de lliu-
rament del X premi Projecte
Jove que guardona, anual-
ment, les millors iniciatives
juvenils realitzades per perso-
nes físiques o entitats sense
ànim de lucre radicades al
Baix Ebre. Enguany el premi
ha estat pel club de Rem de

Tortosa i la seva iniciativa
“promoure una vida saluda-
ble de la joventut”. L’acte de
lliurament del premi Projecte
Jove clou els reconeixements
que l’ens comarcal ha realit-
zat en el 2013 per tal de
fomentar la cohesió social, la
investigació i la dinamització
econòmica. 

X Premi Projecte Jove

Ahir, a La Llanterna Teatre
Municipal de Móra d'Ebre, la
inauguració de l'exposició
"Fet amb les mans", de
manualitats i labors, a
càrrec de l'Associació
Cultural Rosa d'Abril. També
s'inaugurarà l'exposició
fotogràfica "Rodant el
temps", de Santi Alfonso.
Les mostres restaran ober-
tes al vestíbul del teatre els

dies 14, 15 i 16 de febrer,
de 17 a 20 h. 
D’altra banda del 12 al 25
de febrer, la Biblioteca
Comarcal de Móra d'Ebre
acull l’exposició itinerant “El
llegat dels contes de
fades”, una mostra formada
per 12 obres pictòriques
basades en els contes més
coneguts dels germans
Grimm.

‘Fet amb les mans’, a Móra d’Ebre

I si amb la sensibilització no
n'hi ha prou, la sanció és el
següent pas. Per això
aquesta campanya també
informa de les conseqüèn-
cies als infractors, amb mul-
tes de 50 euros com a
mínim -més la possible reti-

rada del vehicle amb la grua
municipal- i fins a 200 euros
en funció de la gravetat de
la infracció. Es tracta d'una
campanya que s'inscriu en
l'aposta per aconseguir "una

ciutat més amable amb els
vianants, amb els propis ciu-
tadans i amb aquells que
ens visiten", ha explicat l'al-
calde, Ferran Bel, que ha
comparegut acompanyat de

la regidora de Seguretat,
Esther Vidal, i de l'inspector
en cap, Jesús Fernández.
L'alcalde ha recordat que
durant 2013 la Policia Local
va imposar 1.069 sancions
per aparcar damunt la vore-
ra, 300 per fer-ho en places
reservades a persones amb
mobilitat reduïda, i 180 en
passos de vianants. "Si no
som capaços de corregir
aquestes actituds, aquest
nombre de denúncies podria
multiplicar-se per dos o per
tres", ha advertit Bel, qui ha
aprofitat per recordar que
en els últims temps
l'Ajuntament ha posat en
servei diversos aparca-
ments en superfície gra-
tuïts, des d'on els desplaça-
ments a peu al centre de la
ciutat no supera els 10
minuts. La campanya
començarà aquesta setma-
na amb anuncis en mitjans
de comunicació i notifica-
cions d'avís als infractors,
per part del agents de la
Policia Local. Una setmana
després, els agents canvia-
ran l'avís per denúncia.

Campanya per lluitar contra els 
aparcaments damunt la vorera

L'Ajuntament de Tortosa
es disposa a combatre
l'incivisme d'aquells que
aparquen el seu vehicle
damunt la vorera i
també els que ho fan
damunt dels passos de
vianants o en les places
reservades per a perso-
nes amb mobillitat
reduïda. I per aconse-
guir-ho ha dissenyat
una campanya informa-
tiva destinada a cons-
cienciar la ciutadania
dels problemes que
aquestes actituds incívi-
ques generen en el dia
a dia de la ciutat, sobre-
tot en la mobilitat de les
persones.

Lliurats els premis del 14è Concurs de Fotografia
Paisatgística de les Terres de l’Ebre

94 participants i 327 fotografies

ACTUALITAT

La Federació de Comerç i
Turisme de Deltebre organitza
la campanya "Per Sant Valentí,
el teu comerç et vol premiar"
amb l'objectiu d'incentivar les
compres al municipi. En aques-
ta primera edició de la cam-

panya s'ofereix un sopar per a
dues persones, valorat en
60ÛE, que es sortejarà entre
totes aquelles persones que
comprin en algun dels establi-
ments de Fecotur fins aquest
divendres 14 de febrer.

La Festa de la Carxofa per
tercer any consecutiu se
celebrarà en dissabte,
demà dia 15 de febrer, amb
l'objectiu d'atreure una part
dels visitants que rep
Amposta  amb motiu de la
jornada cap al comerç.
El Pavelló Firal serà, com ja
és costum, el lloc on s'ofe-
riran les degustacions de
plats cuinats amb carxofa
de la mà dels restauradors
de la ciutat que combinen

l'hortalissa amb tot tipus de
productes com l'arròs, el
bacallà, el foie o el pernil.
Els assistents podran triar
entre tota l'oferta i fer fins a
8 degustacions de carxofa
amb un tiquet de 10 euros.
Al voltant de 12000 racions
són les que es van repartir
en la passada edició en un
sol matí, la previsió per
aquesta edició és de
14000 i unes 3500 perso-
nes. 

L' Ajuntament de Deltebre, en col.laboració amb l'Escola fut-
bol Base UD Jesús i Maria i Jordi i Mario, està organitzant el
2n Campionat Internacional de Guinyot "Delta de l'Ebre" que
tindrà lloc el dissabte dia 12 d'abril al Centre Cívic de
Deltebre.

Actualitat

Com és tradició la vigília de
Santa Eulàlia, 11 de febrer, es
van lliurar els Premis Ciutat de
Barcelona 2013 a una vintena
de personalitats del món del
teatre, la música, la gastrono-
mia, la dansa o la literatura.
Entre els guardonats trobem
al ballarí de trajectòria interna-
cional, intèrpret, creador i
dinamitzador en especial del
projecte Deltebre Dansa,
Roberto Olivan. El coreògraf
Roberto Olivan ha rebut el
Premi Ciutat de Barcelona
2013 en la categoria de

dansa per A place to bury
strangers, "un espectacle vital
i poètic que transmet energia i
plaer per la dansa" segons va
determinar el jurat. El regidor
de Cultura de l'Ajuntament de
Deltebre, Joan Alginet, deia
que "és un reconeixement al
treball ben fet que està por-
tant a terme Roberto i alhora
projecta encara més Deltebre
i la Dansa al món". A l'acte,
celebrat Saló de Cent de
l'Ajuntament de Barcelona,
també hi va assistir l'Alcalde,
José Emilio Bertomeu.

Reconeixement a Roberto Olivan

Festa de la Carxofa, a Amposta
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CRAC de la setmana: Roberto Olivan, ballarí i coreògraf
MICHEL VIÑAS

“LA REALITAT SUPERA EL MEU SOMNI”
El tortosí Roberto Olivan,
coreògraf associat al
Mercat de les Flors, ha
estat guardonat amb el
Premi Ciutat de Barcelona
2013 en la categoria de
dansa per A place to bury
strangers, “un espectacle
vital i poètic que transmet
energia i plaer per la
dansa. Aquest treball és
fruit de la seva feina poliè-
drica com a ballarí de tra-
jectòria internacional, intèr-
pret, creador i dinamitza-
dor en especial del projec-
te Deltebre Dansa“, segons
ha determinat el jurat for-
mat per Cesc Casadesús
(president), Alicia Pérez-
Cabrero, Beatriu Daniel,
Bàrbara Raubert i Álvaro de
la Peña.
Format a l’Institut del
Teatre de Barcelona i a l’es-
cola P.A.R.T.S. de la coreò-
grafa Anne Teresa de
Keersmaeker (Rosas), amb
qui ha treballat en diferents
espectacles, Olivan va fun-
dar a Bèlgica la seva com-
panyia Enclave l’any 2003,
amb la què ha creat nom-
brosos espectacles que
s’han vist arreu del món.
Ha impartit un gran nombre
de classes i tallers i actual-
ment combina la seva
tasca coreogràfica i com a
ballarí amb la direcció artís-
tica del Festival Deltebre
Dansa des de l’any 2004.

Més Ebre: Satisfacció.
Roberto Olivan: Òbvia-
ment que si. Mes que satis-
fet me sento complagut pel
reconeixement que mostra
un premi aixi. Quan em van
trucar per informar-me
d'això me van passar mol-
tissimes coses pel cap en
uns instants. Vaig recordar
les hores dedicades, esforç
i incertesa que aquesta pro-
fessió suposa. El que carac-
teritza a la gent creadora
en les arts escèniques crec
que és aquesta sensació de
prendre molt de temps en
preparar una mena de regal
que emboliquem en molta
cura i que entreguem en
molt d'amor. No treballem
per guanyar premis però si
que dediquem moltes hores
que no es veuen a fer coses
que mai sabem si agrada-

ran i s'apreciaran o no..
ME: Què representa aquest
Premi per vostè?
RO: Hem donat un pas més
enllà en la representació de
tot un sector i unes idees
que per molt boges que
semblaven al principi ara
tenen cabuda dins la socie-
tat en general. Veuràs que
m'agrada parlar en plural, i
és que hi ha molta gent al
darrera ajundant-me i
donant suport. Crec que hi
ha una ideologia molt forta
d'aquells que creiem que
més enllà de l'economia
(que no deixa de ser impor-
tant) hi ha una altra manera
de veure la vida. Els valors i
virtuts humanes ens fan
evolucionar i a través de la
cultura i les arts aprenem a
ser millor persones.
ME: Es valora una trajectò-
ria però el darrer treball ha
estat un èxit. Quina valora-
ció en fa? 
RO: Vaig voler fer un petit
retorn a la dansa pura com
a metafora de que la
sobrecàrrega d'elements
extraordinaris, decoratius i
innecessaris només ens dis-
trauen i allunyen d'allò que
realment importa. Estem en
un moment on necessitem
sinceritat i senzillesa. A
més penso que anar a con-
tracorrent de vegades és
necessari. Quan tothom
segueix modes establertes
potser és el millor moment
per explorar el contrari. 
ME: Té sostre Roberto
Olivan? D’on trau tanta ener-
gia?
RO: (riu)...I tant que hi ha
sostre. El fet de viure a
Deltebre m'ajuda a trobar el
meu centre. Estar amb la
meua gent i la meua familia
és alimentar l'amor i la
força que aplico a les crea-
cions i esdeveniments que
dirigeixo.
ME: Va pensar amb algú
quan va rebre el Premi? 
RO: Si. Jo no seria qui sóc
si no fos per la gent a la
que estimo i/o admiro.
Entre familia, amics, profes-
sors, professionals, situa-
cions, viatges, experiencies
i molts d'altres aspectes
més se crea una personali-
tat especifica suposo, no?
Els riscs que constantment
prenem els artistes moltes

vegades van lligats a peti-
tes i grans espentes emo-
cionals que t'animen a tirar-
te del carro. Els meus pares
i la meua dona són primor-
dials en este aspecte.
ME: Roberto Olivan ha
estat el que volia ser de
petit? Qui va influir més per-
què així fos? 
RO: De vegades la realitat
ha superat el somni que
vaig tenir. Crec que necessi-
tem constantment fer una
revisió interna del que
volem i preguntar-nos si
encara és el mateix i si ha
canviat o no. Estar vivint el
present recordant d'on vens
i construir un objectiu futur
cada vegada que aconsse-
guim un repte et fa creixer
com a persona. Ma mare
una vegada em va dir:
Roberto, fes és que real-
ment vulgues fer fins i tot si
has de viure alluny de
natros. També Anna Maria
Bel, gran professional de la
dansa a Tortosa em va
donar l'espenta perfecta al
moment ideal.
ME: Què és el que prepara
per al futur?
RO: Estic ara mateix prepa-
rant un nou espectacle amb
un ballari Sudafricà molt
reconegut. Serà un duet
que s'estrenarà al Festival
Grec de Barcelona al juliol
d'aquest any. També
seguim intentant evolucio-
nar amb el Festival Deltebre
Dansa i fer creacions i clas-
ses per altres companyies i
institucions arreu del mon.
La setmana que ve per
exemple començo una cre-
acio per a una companyia a

Mexico DF i seguidament
una altra per a la compan-
yia nacional de El Salvador.
ME: Ara, a Estocolm....
RO: Si, fa molt de fred!!!

(riu...) Estic donant classes
a l'Universitat de Dansa i
Circ d'Estocolm on hi vinc
cada any des de fa uns 5.
Tambe dono un cop de mà

un nou col.lectiu que es
diu REACT! i pels matins
dono classes a l'estudi
DANSCENTRUM STOCK-
HOLM.
ME: Des d’Estocolm, un
missatge per tots els
seguidors i pels més
joves, que et puguin tenir
com un referent. 
RO: A veure, això és una
part que m'agrada molt. I
és que penso amb tota
certesa que en aquesta
vida hem de defensar tot
allò amb el que creem.
Crec que si hem arribat a
pifiar aquest sistema és
perquè hem donat total
prioritat a les coses visi-
bles, palpables i compra-
bles, i hem oblidat que tot
allò intangible com l'amor,
respecte i dignitat al final
és el que ens podria arri-
bar a donar més sentit ple
a la vida. Com deia un
amic una vegada.... la vida
són quatre dies i dos són
nuvol! No val la pena apos-
tar per tot alló que real-
ment s'ho mereix? :).

Roberto Olivan ha estat guardonat amb el Premi

Ciutat de Barcelona 2013 en la categoria dansa

per ‘A place to bury strangers’
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Tots dos equips han arribat a
l'acord de modificar la data del
partit degut a que el Sabadell
juga el diumenge anterior a
Jaen a partir de les 17h i tenint
en compte que el llarg des-
plaçament suposava no gaudir
pràcticament de temps per
arribar en bones condicions al
partit. L'Ascó per la seva
banda ha decretat que el preu
per aquest aconteixement
històric a la comarca sigui de
5ÛE per intentar omplir la
grada del Municipal i que tot-

hom pugui gaudir de l'especta-
cle. Pel que respecta a la lliga,
l’Ascó va fer un altre pas de
gegant en guanyar al Masnou
(0-2), amb gols de Canadell, al
primer minut, i de Sergi
Moreno (77’). El Masnou va
gaudir d’ocasions i va dificultar
molt la victòria asconenca.
Diumenge l’equip de Rubio,
que és segon, a dos punts del
líder, rebrà el Cornellà, rival
directe. L’assignatura pendent

està en els partits de casa. Fa
quatre jornades que l’Ascó no
guanya. D’altra banda, la notí-
cia negativa de la jornada la va
protagonitzar la Rapitenca per-
dent amb el Vilassar (0-1). Era
una final per tenir més tran-
quil.litat i deixar un rival directe
més enrera, justament el que
marca el de descens directe.
Però ara el Vilassar s’ha posat
un punt per darrera. La
Rapitenca va tenir opcions i

l’àrbitre no va xiular un clar
penal a Raül. En una acció
desafortunada per al porter
Damià, la pilota li va passar
per baix del cos, el Vilassar va
marcar el 0-1 i no va haver-hi
opció de reacció. La derrota
complica i crea dubtes i
malestar: “és difícil seguir així
amb la limitació existent,
havent de jugar jugadors en
posicions que no són les
seues i amb la forma en què
ens trobem. Però haurem de
fer-ho. Sóc persona de reptes
i, tot i que s’està complicant,
treballaré per assolir l’actual
que és la permanència”, deia
Teixidó. La Rapitenca, que
només ha sumat 1 punt de
18,  visita demà el
Santfeliuenc (18 h). Les derro-
tes, com és lògic, porten
neguit. Falta canviar la dinàmi-
ca. D’altra banda, dir que
Miguel ha causat baixa. 

Continua el somni asconenc

El partit corresponen a
la 6a eliminatòria de la
Copa Catalunya es dis-
putarà el proper dia 5
de març a les 20h tot i
que inicialment s'havia
de jugar el dia 4. Hi
haurà preu popular de
5ÛE i un sorteig d'una
Smart TV, amb la
col·laboració de
l'Associació "Movem
Ascó" composada per la
unió de botiguers,
comerciants i empreses
d'Ascó.

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó, que va guanyar a Masnou, rebrà el dia 5 de març al Sabadell, en la Copa Catalunya

M.V.

Promoció del partit de Copa de l’Ascó, contra el Sabadell. 

Desfeta dolorosa a casa
contra un rival directe,

el Vilassar (0-1).
Miguel ha estat baixa.

UE Rapitenca

Amposta i Jesús i Maria guanyen a l’Horta i a Torreforta

De 3 en 3
PRIMERA CATALANA

L’Amposta es va imposar a
l’Horta (2-1) en un partit marcat
per la tempesta. La confronta-
ció va ser igualada i no es va
decidir fins la segona meitat.
L’Amposta va dur la iniciativa i
va gaudir de les primeres oca-
sions. No obstant, no va obrir el
marcador. A la represa, enmig
de la tempesta, el partit estava
per adaptar-s’hi. L’Horta va tenir
una gran ocasió però fou l’Am-
posta qui va fer l’1-0 amb un gol
de Becerra, en gran estat de
forma. L’Amposta va reactivar-
se i Becerra, més ràpid i llest
que els rivals, va marcar el 2-0.
Ja en temps afegit, l’Horta va
reduir distàncies amb gol del pi-
chichi Arranz. El triomf és molt
valuós. Fa fort a l’Amposta a ca-
sa i permet sumar 9 punts de
12. Diumenge al matí, visita al
camp del cuer, l’Alpicat. Partit
clau per seguir progressant.
L’equip té confiança i se li nota.
El problema, les baixes. Aleix
Robert tenia trencament parcial

dels lligaments. S’esperava que
pugués tornar però, com podia
passar, es va trencar del tot en
un entrenament. Albert Arnau
també té els lligaments creuats
trencats. 

Per la seua part, el Jesús i
Maria va traure l’orgull i el senti-
ment que el caracteritza. I va
donar la sorpresa de la jornada,
guanyant a Torreforta (2-3). I
més seria la sorpresa quan al
primer minut de la represa, els

tarragonins, segons a la taula,
van fer el 2-0. Però allí va
aparèixer l’orgull partidalenc.
L’equip, amb moltes baixes i
amb juvenils i gent del B a la
convocatòria, es va refer. I va
entrar en el partit amb un gol
d’estratègia. Ferreres pentina la
pilota al primer pal i gol d’Ivan al
segon. Amb el 2-1, el Torreforta
va tenir dubtes i el Jesús i Maria
es va desinhibir. Una jugada de
mestre de Víctor va facilitar el
gol al canareu José Mari. Gran
gol. Amb el 2-2, el partit es va
trencar. El Torreforta va tenir
opcions per fer el 3-2 i també el
Jesús i Maria de marcar el 2-3.
I, en temps afegit, amb un final
de partit emocionant i trepi-
dant, incursió de Ferreres i cen-
trada al segon pal on José Mari
va afusellar el 2-3. Emoció i tres
punts d’or que permeten so-
miar amb la permanència. El Je-
sús i Maria rebrà demà el Tàrre-
ga (16 h). Ha incorporat a
Cristian (Roquetenc). 

Badia fitxa
amb el Piast

Gliwice

DE POLÒNIA

Tal com va avançar Més Ebre
fa dues setmanes, el jugador
d’Horta de Sant Joan ha fitxat
amb el conjunt de la Primera
divisió de Polònia, el Piast
Gliwice. Badia estava al Noja
però la situació d’aquest club
va comportar la marxa de
diversos jugadors, entre ells
el Noi d’Horta. A través de
Carlos Alós, que està a l’esco-
la del Barça a Varsòvia, Badia
va tenir l’opció d’entrenar a
Benidorm amb el club polac. I
va fitxar. El Piast lluita per pla-
ces d’Europa League a la clas-
sificació.

Oriol Romeu, operat
La setmana passada també
vam informar de la lesió
d’Oriol Romeu, jugador ullde-
conenc del València. Va ser el
menisc i Oriol ja es recupera
després de ser operat. Serà
baixa durant unes setmanes
al conjunt de J. Antonio Pizzi. 

Joaquin Celma, col.laborador
de Més Ebre, parla en la seua
columna d’avui (plana 16) de la
situació del CD Tortosa. Sempre
és positiu llegir opinions i poder-
ne traure conclusions. 

En qualsevol cas, mantinc el
que vaig dir la setmana passada
de que el club té vida. Es així,
quan manca una setmana per a
l’assemblea en què la junta infor-
marà que no continua i que se-
guirà com a gestora mentre s’o-
bre el periode per presentar
candidatures. Sí, té vida. Hi ha
interés. Però també molt de res-
pecte amb la situació de l’entitat
i més en l’època que estem. Les
possibilitats de trobar relleus
van minvant. De moment, oficial-
ment, l’únic que sento dir és que

està compli-
cat, que
agradar ia
aga far - ho
però....

I es recal-
ca en què
l’Ajuntament ha de ser la garan-
tia per a qui la junta que pugui
entrar. Serà difícil que ho pugui
ser totalment. Ja s’està movent
però no pot salvar-ho tot. Pot
quedar un cartutx. Ja es veurà.
De totes formes, futur incert.
Amb vida, però incert.  D’altra
banda, a Amposta ja preparen el
centenari amb implicació d’un
bon grup de gent i amb un club
que redreça la seua situació,
tant esportiva com econòmica-
ment. 

La realitat potser diferent

El derbi entre el Tortosa i el
R. Bítem 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-
nalte.xiptv.cat/minut91.

Tortosa-R. Bítem, a Canal Terres
de l’Ebre, diumenge (22 h) 

L’opinió de Michel

IRIS SOLÀ

L’any vinent serà el centenari

100 anys de vida
CF AMPOSTA

A Amposta ja es treballa per
al celebrar el centenari del club
de futbol. S’ha creat una co-
missió que està presidida per
Manuel Batalla (ex jugador de
l'Amposta i de Primera divisió
amb el Pontevedra). Està for-
mada per: Lorenzo Navarro
Serrano; Raül Moreso Barceló;
Miguel Martin Ramos; José
Forcadell; Fermin Espuny Cor-
nelles; Juan José Bertomeu Fe-
rri; Manolo Verdiell Bosca; Joan

Maria Roig Grau; Josep Mª Si-
mó Huguet; Angel Montes For-
cadell i Jordi Pastor Nolla.

Ja s’està treballant amb el
tema del logo i el llibre. Aviat
també es presentarà la sama-
rreta commemorativa del cen-

tenari.

Es preveu editar un llibre
amb motiu del centenari

Commemoració
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Perelló va guanyar el Ro-
quetenc (4-1) en un partit amb
doble valor de punts en la lluita
per la permanència. Per al Ro-
quetenc era el darrer cartutx i,
tot i fer una bona impressió, va
cedir per golejada a la segona
meitat. El primer temps fou igua-
lat, de respecte. Molt tàctic i
amb poques opcions. A la repre-
sa, Marc Baiges va fer el 0-1. El
Perelló empataria arran d’un lliu-
re indirecte dins de l’àrea que va

transformar Mohedano. Amb l’1-
1, el partit va obrir-se i el Roque-
tenc va tenir dues opcions per
marcar. Del possible 1-2 es va
passar al 2-1 arran d’una brillant
acció combinada entre Narcís,
Flox i Roger que va culminar-la.
Gran gol. El Roquetenc, que ja
no comptava amb Alegre, lesio-
nat al primer temps, va anar de-
fallint i el Perelló sentenciaria
amb un gol de Cristian Carranza.
El falsetenc va tornar i va revolu-

cionar el partit. Roger va fer el 4-
1 definitiu. El Perelló, que es fa
fort a casa, pel partit a la Canon-
ja recupera a Tudela i Robert. El
Roquetenc ha tingut la baixa de
Cristian Navarro. Ha fitxat amb
el J. i Maria. Toni Calafat tampoc
continua. Podria anar al Pinell. 

Tres punts d’or per al Perelló
EL ROQUETENC JA QUEDA DESPENJAT, A LA CUA DE LA TAULA

L’Alcanar es recupera.
Avança el campionat i, tot i les
dificultats d’ordre intern que
està vivint, reacciona i millora.
Així es va comprovar diumenge
en un partit escalfat al primer
temps per decisions arbitrals.
Els canareus van reclamar ex-
pulsió de Rodri, per una falta
que va fer el porter, que torna-
va a la Fanecada, ara com a vi-
sitant, fora de l’àrea. No obs-
tant, es van avançar amb un

gol de Romero, jugador fitxat
durant el campionat i que està
sent molt rendible. La decisió
arbitral més polèmica fou un
falta fora de l’àrea (els jugadors
visitants plantaven la pilota fo-
ra) i que l’àrbitre va xiular dins.
Aitor va parar el penal però l’as-
sistent va considerar que s’ha-
via de repetir. Empat. Amb am-
bient crispat va començar el
segon temps. Més domini de
l’Alcanar que va buscar el se-

gon gol amb convicció. I va tan-
car el rival. Al minut 71, a la
sortida d’un córner, Edu va fer
el 2-1. I, poc després, el mateix
Edu Aguilar sentenciava amb el
seu segon gol. L’Alcanar, a ex-
penses de recuperar el partit
contra l’Ampolla (2 de març),
porta set punts de nou. Si
demà guanya a Calafell farà un
salt de qualitat a la taula i, mal-
grat els problemes, se l’haurà
de tenir en compte. 

L’Alcanar, en línia ascendent
EDU AGUILAR LIDERA EL TRIOMF A LA SEGONA MEITAT

Ja vam dir la setmana passada que el Catalònia afrontava un par-
tit clau contra el Calafell (5-0). Un partit que no havia de ser tram-
pa. I que no va ser-ho perquè els jesusencs sabien el que es juga-
ven i per aquest motiu van sortir molt concentrats, amb molta
serietat, ja en una primera meitat en la que van sentenciar el partit
amb el 4-0, amb dos gols de Cristian i dos de Pau Diez. La repre-
sa va sobrar. El Calafell, molt minvat, no va poder entrar en situa-
ció i és que el Catalònia no va deixar-li. Sense fisures, malgrat que
la intensitat va baixar. Fatsini, a manca de deu minuts pel final, va
marcar el 5-0. El Cata, encoratjat, visita diumenge el Gandesa. 

El Catalònia no falla i s’apuntala a la
zona estable de la taula

10 PUNTS DE 12

El Gandesa va perdre al camp del Roda (2-1) i, d’aquesta forma,
perd pistonada, sobre tot en els desplaçaments. Al seu camp està
sent regular, però no fora havent perdut els dos darrers partits com
a visitant. I això que Gumiel va fer el 0-1 i al primer temps, els gan-
desans van controlar el partit. Però a la represa, res va ser igual. El
Gandesa va sortir de la confrontació. Es va defensar molt enrera i va
perdre el control del centre del camp. El Roda, aprofitant la desidia
del rival, va guanyar metres i va remuntar aprofitant dues errades
dels gandesans en defensa. Amb el 2-1, el Gandesa va intentar re-
accionar però ja va fer-ho de forma precipitada. Diumenge rebrà un
Catalònia crescut. Frede ja entrena amb l’equip i espera l’alta. 

El Gandesa no està a l’alçada, al camp
del Roda, i ho acaba acusant

DIUMENGE REBRÀ UN CATALÒNIA CRESCUT

L’Ampolla va guanyar diu-
menge a Cambrils i, d’aquesta
forma, continua fent una ex-
cepcional temporada (1-2). Mi-
quel Cotaina, del partit, deia
que “vam sortir amb la lliçó ben
apresa, després de l’experièn-
cia de l’any anterior. I la veritat
és que l’equip va estar ben po-
sat a lña primera meitat, fent, a
més, dos gols”. Robert i Gui-

llem, culminant dos contraa-
tacs, van marcar. Regolf va fer
un pal que hagués pogut ser el
0-3. Del possible 0-3 es va pas-
sar a l’1-2, abans del descans.
El gol va esperonar al Cambrils
que, per sortir del pou, ha fet
tres fitxatges, entre ells Rol-
dan, jugador que torna des-
prés d’estar al Roda i al Catllar.
Els cambrilencs van tancar a

l’Ampolla durant els primers mi-
nuts de la represa. Però sense
encert. L’Ampolla va estar fer-
ma al darrera i, a més, a mesu-
ra que el partit avançava i es
trencava, va poder contraata-
car i va gaudir d’opcions clares
per sentenciar a través de Gor-
do, Regolf i Manel. Al final, 1-2
i l’equip de Cotaina que es fa
gran, allunyant-se de les places

de descens i mirant per amunt
la taula, ja a l’espera del proper
gran derbi, contra la Cava, diu-
menge a l’Aldea.  Marcel Es-
panya va debutar mentre que
s’espera incorporar a Ferran-
do, jove ampostí que estava a
la Rapitenca. Brigi, que es va
recuperant i podria tornar
aviat, Marni i Osca, sancionat,
van ser les baixes. 

Punt i seguit de l’Ampolla
TRIOMF A CAMBRILS I GRAN TEMPORADA DE L’EQUIP DE COTAINA

CANALTERRES DE L’EBE

La Cava va guanyar el Tortosa
en el derbi (3-0). Victòria clara i
merescuda d’un equip que va
rendibilitzar el seu planteja-
ment, la bona actitud, amb mol-
ta solidaritat defensiva, i la qua-
litat dels seus artillers que no
van perdonar. 

El Tortosa cal dir que fins l’1-
0 va ser fidel al seu estil i va te-
nir més la pilota, basant-se
amb la seua proposta. La Ca-
va, ben replegat, pressionava a
la zona ampla i no deixava ma-
niobrar amb comoditat al Torto-
sa que, tot i tenir la pilota en

els primers 15 minuts, no va
poder arribar amb perill a la
porteria de Raül. La bona pre-
disposició tàctica de la Cava va
impedir-ho. 

Tot va canviar arran del pri-
mer gol. Era el minut 17 i Jai-
me afusellava al segon pal, lliu-
re de marcatge. El Tortosa,
amb l’1-0, va diluir-se. Va reflec-
tir que no està en el seu millor
moment anímic i va anar sortint
de la confrontació. La Cava va
apoderar-se del partit i va do-
minar-lo. Una acció a pilota atu-
rada va refermar la feina local.

Chicho penja la pilota al primer
pal i Ruibal, amb maestria, tren-
ca en ruptura i la desvia lluny
de l’abast d’Albert. Era el 2-0.
El Tortosa va quedar noquejat.
Un minut més tard, una indeci-
sió encadenada dels visitants i
Ruibal que ho aprofita per sor-

pendre amb una canonada des
de fora de l’àrea. 3-0. A la se-
gona part, el Tortosa va inten-
tar-ho durant els primers 15 mi-
nuts, amb més intensitat.
Ramon va tenir l’ocasió. Però
res més. El partit va igualar-se
i la Cava, amb espais, va gau-
dir de més ocasions per am-
pliar el marcador. 
Victòria reconfortant de la Ca-
va, que l’impulsa, sobre tot per
la forma en què va obtenir-la,  i
que s’aproxima a la segona
plaça. A més, va seguir donant
minuts a joves dels planters.  

La Cava deixa en evidència el moment del Tortosa
L’equip de Santi Forner va sentenciar el partit a la primera meitat, amb el 3-0

GRAN PARTIT DELS LOCALS, AMB GRANS GOLS DE JAIME I RUIBAL (2)

La Cava, ben posat, agafa
impuls en la lluita per la
segona plaça. El Tortosa,
5 punts de 21, va sortir

del partit arran de l’1-0.

Impuls

Una acció d’un partit del Tortosa.

El R. Bítem va perdre dissab-
te passat contra el Morell (0-1)
en un duel entre dos rivals direc-
tes en la lluita per la segona
plaça. El Morell es va avançar al
minut 14 i després es va fer
fort, jugant com més li agrada:
replegat i buscant el contraatac.
El R. Bítem va tenir resposta,
amb bona actitud i intensitat, i

amb velocitat amb les accions.
Un penal que no va transformar
Sergio Ruiz i una ocasió de Jota
van ser les millors oportunitats.
A la represa, més del mateix.
Domini del R. Bítem amb bones
circulacioons de pilota. El Morell
tancat i a la contra. Va tenir la
seua opció. Però els de Bítem
en tindrien dues de clares, so-

bre tot una d’Angel quan S. Ruiz
estava en bona situació. 

Al final, 0-1. El R. Bítem que
va merèixer més en un partit
d’empat. Joel Crespo fou baixa
per sanció. Amb la derrota, es
frena la ratxa dels de Bítem que
no havien perdut fins ara en el
2014. Curiosament, la darrera
derrota també fou a casa, con-

tra el Valls. L’equip és molt fort
fora. I diumenge té una prova a
la seua trajectòria com a visi-
tant, al camp d’un Tortosa que
afronta un partit clau per al seu
futur. Els roigiblancs han de re-
accionar si no volen tenir com-
promisos inesperats. Han de
fer-ho en un derbi ple d’al.li-
cients i de morbo.  

El Tortosa necessita reaccionar, contra el R. Bítem
DIUMENGE VINENT, 17.30 H. DIA DEL CLUB

Cristian Navarro fitxa
amb el J. i Maria

Roquetenc
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TERCERA CATALANA

El CD Tortosa no té president i l'actual junta vol deixar els seus càrrecs, creant una
junta gestora per convocar el procés electoral en una assemblea de socis del dia
21 que es presenta interessant. Des de la junta actual, en alguna ocasió, se m'ha
dit que jo ni dono suport a aquest club i que a aquest equip no li tinc simpatia. Crec
que és tot el contrari, l'única persona que fa molts anys va dir el que havia de fer el
Tortosa en un mitjà escrit vaig ser jo: havia d’apostar pel planter i més planter. Fa un
any i mig deia que per acabar el dèficit a zero, era fer un equip a cost 0, sense cost
de plantilla i el dèficit potser avui estaria cobert. Penso que això no és donar suport
al club, per la meva part. El Tortosa com a club va perdre el seu art de ser el tercer
millor de la província. Ara ni està en els deu primers del rànquing, si s'ha arribat aquí
és perquè les coses no s'han fet amb sentit comú o senzillesa.
Tortosa amb una població de 34.000 habitants mereix estar més amunt. Es la primera d'aquesta
comarca, mentre la Rapitenca li ha passat en tot fins en els planters. Per a què el Tortosa torni a ser el
que va ser, cal partir de zero, treure el dèficit en un tres i no res, si cal renunciar a aquesta categoria i
començar de zero en Quarta o Tercera Catalana. El Figueres ho va fer i el meu poble La Sènia al 1986,
també. Aquests dos equips des que van començar des de baix no van parar de pujar de categories.
La Sènia des de Quarta Catalana a Preferent o el Figueres de Quarta Catalana a Tercera divisió. Sé que
alguns socis no ho comparteixen, però no és millor això que tenir un dèficit que és un problema? 
La segona solució és fusionar-se amb l'Ebre Escola, entitat que per cert va fundar Juanjo Rovira. Des
de l'Ebre són una mica reticents, tenen un gran president, Josep Garcia. Es èxit assegurat, a més m'a-
grada com ho gestiona, amb un gran equip humà. Totes les fusions que s'han fet al futbol ebrenc han
estat un èxit, Remolins amb el Bítem, Ascó amb Ascó Escola i Dertusa amb el Tortosa. El Tortosa no
necessita tenir un equip d'amateurs a Tercera divisió o Primera Catalana, el Tortosa necessita un club
que aglutini els jugadors de la seva localitat per fer futbol de benjamins, alevins, cadets, juvenils, filial,
amateur, comptant amb que el primer equip sigui un més, sense money. Que es pagui el que es pugui.
Si un club vol aspirar a cotes majors passa el que passa, les baixades són bestials què és el que l'ha
succeit al Tortosa.
La tercera solució és que arribi un nou president màxim de 30/35 anys, il·lusionista, treballador, amb
visió de futur i que canviï el club de dalt de baix, de l'estil de la junta del Jesús Catalonia que són 19
xavals a la junta i el que té més edat no passa dels 40 anys. I, a més, cada any amb superàvit, això és
el que necessita el Tortosa. Per cert, ¿per què la directiva del Jesús Catalònia no es pot fer càrrec del
Tortosa o Joaquin Roda que va ser un dels artífexs de la fusió del seu club no potser el gran padrí d'una
fusió Tortosa/RemolinsBítem?. ¿I per què no una directiva formada per mares de jugadores o núvies de
jugadors? N'hi ha valentes, no fa gaire una va llançar una ampolla a l'àrbitre. Crec molt en les dones,
elles miren més l’euro i tenen més sentit comú. Des de l'alcaldia de Tortosa preocupa el futur del club
i estan buscant una persona. Una que pot existir no és de Tortosa. Es aquesta la solució? Crec que no.
El Tortosa només té dues alternatives: fusionar-se amb l'Ebre Escola o amb el Jesús Catalonia o
Remolins-Bítem. O trobar una persona jove que sigui capaç de donar un gir a aquest club, que en cinc
anys no el conegui ni Déu encara que s'hagi de baixar de categoria. Diuen que a vegades cal tocar fons
per pujar com un coet. 
A Tortosa em consta que hi ha persones capaces. I han de sortir. ¿No hi ha directius, 19 al Jesús
Catalonia amb menys habitants?. L'afició està una mica desencantada, només cal veure que la tempo-
rada passada havia tant públic al juvenil com al primer equip en alguns partits. La solució és doncs l'en-
trada que sigui gairebé gratuïta i fer un carnet trencador de 50 E i duplicar la massa social. El club del
Tortosa és un club especial, només cal veure alguns expresidents, Pere Bonfill, Joan Vidal, Pelejà, Pedro
Pérez, em diuen que no van ni al futbol i els que van ser directius en gran part tampoc. Es trist. Des de
la meva humilitat aquest club té solera, habitants i un ajuntament que li pot donar suport políticament i
amb una mica de money,  però no és suficient, per això fa falta un president que no vingui per figurar,
o per no rascar-se la butxaca com per desgràcia és habitual. Cal un president d'una nova generació
que amb noves idees canviï a aquest Tortosa que posi el seu nom si cal o posant nom de patrocinador
i població si és necessari. Aquí fa falta un tipus Fernando Garcia de la Ràpita que és una enciclopèdia
del futbol i que ho viu intensament.
A Tortosa, alguns personatges, i no vaig a dir qui perque no se senti ningú assenyalat, necessiten seure
en un taula i dir-se quatre veritats, només discutint de vegades es poden arreglar els problemes histò-
rics d'aquest club que viu encara del passat. Però el present i el futur són altres. Hi ha alguns socis que
no accepten que hagin de jugar al Perelló o a l'Ampolla, o que haguessin de jugar amb la Galera o el
Godall. Aquest és el problema, viu del passat i no admeten una realitat actual. Si no es fan les coses
bé i ara es crea una gestora, pot passar que el club entri en un període d'inestabilitat i haver de passar
un altre cicle sense rumb definit, i això aquest club històric no s'ho mereix. No visquem aquesta aven-
tura recent de que s'anava a publicar un llibre i gairebé amb data de sortida i s'ha quedat en l'aire. Com
si res. Això no pot passar. 
Suposem que no surt ningú, ¿què amb els pares del futbol base no hi haurà un geni per liderar un club
amb sentit comú? I demà demanar aquesta persona audiència a l'alcalde del Tortosa per fer un projec-
te il·lusionant, una junta gran amb ganes de treballar. I l'ajuntament recolza en el que faci falta (no parlo
de money), grans projectes de vegades neixen sense diners i després surten coses grans. Van néixer
Apple, Google o Facebook gairebé del no-res. El Tortosa s'ha de reinventar, entrada gratuïta, carnet 50
E i començar des de Quarta Catalana o Tercera amb un projecte il·lusionant, però per això cal un geni
de president, honrat i que porti a aquest club en el més alt de la seva història. Sé que la situació és
complicada i que fa respecte a més d’un que ho intentaria. Però s’ha de començar de zero. Buscar
com fer-ho. I per acabar, VISCA TORTOSA!!
UN ENCERT MES. Abans de començar la temporada vaig dir que havien quatre candidats per a l'as-
cens a Tercera Catalana, Bot (gran error) Godall, Campredó i Tivenys, aquests tres equips comanden
la classificació de la Quarta Catalana, i sinó passa res seran els que pujaran amb permís del Benissanet.
Impressionant el Godall, només ha encaixat nou gols i no ha cedit ni un punt.
PER A QUÈ UN ESTADI NOU?. Jo el futbol l'entenc cada vegada menys, per a què un estadi nou a Can
Barça si cada vegada va menys gent? No seria millor plantejar un sistema perquè s'omplís el camp cada
partit? En les últimes sis hores abans d’un partit que es poguessin comprar entrades per Internet a preu
de saldo per omplir el camp. El problema del Barça és veure l’estadi ple, no un camp nou.
SALVEM LA RAPITENCA. És el que hi ha senyors, no s'ha guanyat ni un partit de segona volta, des del
novembre no es guanya a casa. Vaig parlar amb Teixidó: “Estic més fort que mai”. També vaig parlar
amb el president, que està una mica decaigut: “Arrosseguem un dèficit, s'han donat de baixa gairebé
150 socis, de vegades em pregunto si amb la gent que ve al camp mereixem estar en tercera”, em
diu. De moment pujarà el juvenil Iván Paez al primer equip, ull que aquest noi ja té ofertes de Barcelona.
Jo dono una solució, fer portes obertes i entrada gratuïta, amb un cotxe fer una crida a tota la pobla-
ció perquè omplin el camp. Es per a mi l'única solució, l'altra és que entri el gol, però de moment la
sort no acompanya. Preparo un article per a més endavant “Present i futur d'aquest club”.
PRIMERA CATALANA - JESÚS I MARIA, I AMPOSTA QUÈ GRANS SOU!. Gran jornada per als dos equips,
el Jesús i Maria li van bé els que estan a la segona plaça, va guanyar al Viladecans, i aquesta jornada

CD Tortosa, tres solucions per al seu futur

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

al Torreforta, tot i anar perdent a falta de 38 minuts, la clau va ser estar ficats en el partit tots els jugadors
amb gran intensitat. Dissabte hi ha partit clau contra el Tàrrega, gairebé no hi ha baixes, els jugadors han de
sortir al camp amb picant mexicà a les botes. L'Amposta està sensacional a casa, només ha perdut un partit
en aquesta temporada i porta tres guanyant, és el tercer millor equip com a local només superat pel Martinenc
i Tàrrega. La mala sort és la lesió d'Albert Arnau i ara la recaiguda d'Aleix que estava entrenant. Dos partits
claus, el desplaçament, Alpicat cuer i la visita del Catllar que només porta un victòria en les últimes onze jor-
nades.
SEGONA CATALANA - PERELLÓ I JESÚS CATALONIA MATEMÀTICAMENT GAIREBÉ SALVATS. Passes de gegant
del Perelló, Jesús Catalonia i l'Ampolla per a la salvació, i si els dic que gairebé matemàticament estan salvats
el Jesús Catalonia i el Perelló si aconsegueixen trenta punts, al Jesús li falten dos, al Perelló sis i a més té vuit
partits al seu camp. Aquestes són les meves matemàtiques barates, si no baixés cap equip ebrenc de Primera
Catalana i puja el que promociona, baixarien quatre, amb la qual cosa el 15è classificat, el Cambrils ha acon-
seguit per partit 0,8 punts, i així arribarà a la jornada 34 amb 27/30 punts com a mínim i amb un màxim de
33/34. El Morell cada vegada més s'està assentant a la segona plaça i va guanyar a un Remolins-Bítem que
va merèixer l'empat. És la bèstia negra el Morell per als jugadors de Sergi. Es a l’únic camp on han perdut. I
també a casa. El Gandesa com sempre irregular, als onze últims partits sis derrotes, ja està descartat per a
la promoció.
La Cava porta cinc partits sense perdre al seu camp. Un miracle. Va guanyar a un Tortosa desconegut, que
als set últims partits dels 21 possibles només ha sumat cinc punts. I la victòria contra el Cambrils, diuen que
el que hauria estat just hagués estat un empat. L'Ampolla, a falta d'un partit contra l'Alcanar, ha guanyat a les
últimes jornades fora de casa al Morell, Tortosa i Calafell, aquesta jornada a Cambrils, i empats contra el Jesús
Catalonia i la Canonja, bestial. El Perelló jugava malament, el Roquetenc va marcar i els de Molinos van
començar a jugar a futbol, quatre gols. Pau Díez, del Jesús Catalonia, segueix amb la seva ratxa golejadora i
es va sumar a la festa Cristian Arasa, després de tres partits sense puntuar ara porten 10 punts de 12. Porten
quatre jornades espectaculars, però dos desplaçaments seguits per resar, contra el Gandesa i l'Alcanar. El
Roquetenc, la pel·lícula quasi va finalitzar i s'ha de començar a pensar en la propera temporada, la part posi-
tiva d'aquest club és que cada vegada juguen més minuts alguns juvenils i del filial. Segueix la davallada dels
equips ebrencs en es últimes set jornades. El Reddis amb 19 punts, Morell 16, Valls 14 lideren la taula en
aquestes jornades. L’aturada de Nadal i Reis no va sentar molt bé. No va fi el líder de les tres últimes jorna-
des, només quatre gols i li va costar guanyar al Roquetenc i a la Selva del Camp. La lliga, no obstant, conti-
nua sent ebrenca entre els deu principals classificats, i set són de les nostres terres.
TERCERA CATALANA - PRESIÓ PER DALT I PER BAIX.  Vaig posar el meu pronòstic a Icompeticion d'un empat
de l'Ulldecona-Camarles, i així va ser, tot i que va valdre més la victòria local. A l'Ulldecona se li van entraves-
sar els nou gols contra el Sant Jaume, des d'aquest partit no sap el què és guanyar, mentres el Camarles
segueix sense perdre al camp contrari. Per cert, crec que alguns jugadors d'aquest equip han baixat el pistó.
Deltebre no va fallar ni a Batea i només li han marcat tres gols a l'equip de Robert Cantó als últims deu partits,
veure per creure. La Sènia està imparable, en els últims set partits al seu camp ha fet 26 dianes, i ja és líder
de les últimes set jornades amb 21 gols i cinc gols encaixats. Els cuers en aquest temps: el Corbera, Pinell,
Vilalba, Sant Jaume i R-Bítem. M'agrada com juga l'Olímpic, ja han marcat tots els seus centrecampistes, i els
seus davanters, menys un, i sis jugadors han marcat quatre dianes mínim. 
La pressió per no perdre les primeres places dels tres magnífics Deltebre, Ulldecona i Camarles més un Flix,
que encara no ha llençat la tovallola, faran que es vegin grans partits contra el rivals de la part baixa i només
s'ha de veure equips que estaven sentenciats fa algunes jornades: l'Ametlla, Alcanar B i Vilalba, però que ja
s'estan recuperant. La propera jornada partit trampa de l'Ulldecona a Pinell, si perden el Camarles i el Deltebre
que juguen a casa podrien fugir.

Victòria incontestable i necessària
per a l’Olimpic Móra d’Ebre davant
el cuer R. Bítem. No obstant, tot i
el resultat final, cal dir que avança-
da la represa, els locals guanya-
ven per 2-0 i el partit encara esta-
va obert. Però el tercer gol va
destrossar un R. Bítem que no va
poder amb l’empenta dels
morencs. Ignasi (2), Pau (2),
Sergi, Moya i J. Angel van marcar.
Tres punts d’or per a l’Olimpic. 

OLIMPIC-R. BITEM 7-0

El Móra s’afiança amb els darrers
resultats. Dissabte no va deixar
escapar l’ocasió contra un Sant
Jaume en hores baixes i que està
molt minvat i sense possibilitats de
fer fitxatges. Ara porta quatre derro-
tes seguides. El partit va estar igua-
lat al primer temps. Ignasi va fer l’1-
0 i Abraham va empatar. A la repre-
sa, però, aviat, Magí va marcar el 2-
1 i Cedó va sentenciar. Els visitants,
en desacord amb l’arbitratge. 

MÓRA NOVA-ST JAUME 3-1

El Flix va acabar amb la seua ratxa
negativa (quatre jornades sense
guanyar). Va guanyar al Pinell enca-
rrilat en duel als primers 15 minuts
amb gols d’Oscar i Cendròs.
Jacob, avançada la represa, va
sentenciar. El Pinell fa tres jornades
que perd. Està minvat. Té les bai-
xes de Bernabé, Amadeu i Abdul.
Ara ha fitxat a dos jugadors de la
regional barcelonina. 

FLIX-PINELL 3-0

El Santa Bàrbara és equip de sego-
nes voltes. I torna a ser-ho. 15
punts de 21 i progressa. L’Aldeana,
en canvi, no pot enlairar-se i veu fre-
nada la inèrcia de les darreres jorna-
des. I això que va fer l’1-0 amb un
gran gol de Moya. El Santa va reac-
cionar abans del descans amb gols
de Gilabert i Roda. La represa, amb
molta tempesta, fou travada i com-
plicada de jugar. 

ALDEANA-S. BARBARA 1-2

Ulldecona i Camarles van oferir un
partit vibrant i intens, enmig d’un
gran ambient. Saul va fer l’1-0, al pri-
mer temps. L’Ulldecona va poder
decidir a l’inici de la represa. No va
fer-ho i el partit estava incert, i
també obert. El íder Camarles es va
traure la pressió i va empatar, amb
gol d’Abraham, arran d’un córner. I a
darrera hora va tenir el partit amb
una ocasió de Marc Prades. 

ULLDECONA-CAMARLES 1-1

El Deltebre va fer un nou pas enda-
vant en guanyar al camp d’un rival
directe. Ara és segon. Una derrota
en quinze jornades i l’equip menys
abatut del grup. I és segon. Va
demostrar-ho al camp d’un Batea
que va notar en excès la baixa
d’Agustí. De la Torre, inspirat, va
marcar el 0-1. El Deltebre va per-
donar i va acabar patint davant
d’un Batea que es va abocar. 

BATEA-DELTEBRE 0-1

La Sénia està sent un equip de
moda. Ja porta set victòries a
casa seguides. Li ha costat però
la feina dóna els seus fruits. El
Corbera no va entrar en el partit a
la primera meitat i va pagar-ho
car. Raül i Pau (2) van posar el 3-
0 insalvable. La segona meitat fou
travada i amb interrupcions. El
partit va igualar-se i Oscar va fer el
3-1. 

LA SENIA-CORBERA 3-1

Partit obert malgrat l’empat a zero
final. L’Horta segueix fent-se fort i
amb 7 punts de 9 i un partit per a
recuperar, agafa oxigen a la taula.
S’estabilitza. Els caleros no van
poder sumar un altre triomf a casa i,
malgrat la millora, encara estan
compromesos. Hagués pogut pas-
sar de tot al partit, perquè van haver-
hi opcions, principalment locals tot i
que l’Horta també va tenir la seua. 

L’AMETLLA-HORTA 0-0

El Vilalba s’hi jugava les opcions de
permanència. L’Alcanar, amb el por-
ter lesionat, tot i tenir opcions pun-
tuals amb l’1-0, va haver de cedir
davant de l’efectivitat d’un Vilalba
que va jugar amb ctitud. Xavi
Gilabert i Younes (81’) van marcar.
Fins el 2-0 el partit va estar incert. 

VILALBA-ALCANAR 2-0
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Xerta-Roquetenc (16 h)
Muntells-la Cava (16 h)

Jesús i Ma- St Jaume (18 h)
Catalònia-Bot (16 h)

Ebre E-Tivenys (15.15 h)
diumenge

Arnes-Benissanet (16.30 h)
Godall-Campredó (16 h)
Ginestar-la Galera (16 h)

RESULTATS

20a jornada 4a catalana

Benissanet-Xerta 5-2

Roquetenc-Godall 1-4

Campredó-Muntells 5-1

la Cava-Ascó 0-1

S. Jaume-Catalònia 0-3

Bot-Ginestar 1-4

La Galera-Ebre E    0-0

Tivenys-Arnes 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       19 87 9 57

2. Campredó  18 56 22 40

3. Tivenys      19 46 24 40

4. Benissanet  1941 39 37

5. Roquetenc  18 41 28 35

6. Ginestar     18 49 23 33

7. Arnes        19 29 21 32

8. Catalònia   17 36 23 32

9. Ebre E       19 22 28 25

10. J. i Maria  17 34 32 23

11. Ascó       19 47 47 22

12. la Cava    19 35 40 22

13. la Galera  19 17 27 21

14. Bot         19 26 46 16

15. Xerta      18 25 59 10

16. Muntells  18 13 62 2

17. S. Jaume 19 6 80 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Vilanova-Olerdola

Ac Catalunya-Fonsanta

Riudoms-Levante

S. Cugat-Sant Andreu

Santboià-Suburense

Molins-Esc. Valls

Gladiador-FE Valls

Tortosa E-C. Clar

RESULTATS

18a jornada 

Olerdola-Ac Catalunya

Fontsanta-Riudoms 1-1

Levante-San Cugat   3-2

S. Andreu-Santboià    0-5

Suburense-Molins   0-1

Esc Valls-Gladiador    6-2

F At. Vilafranca-Tortosa E 2-0

C. Clar-Vilanova             4-3

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 51 18 45

2. Tortosa E 55 22 41

3. Esc Valls 44 24 36

4. Molins 61 27 36

5. Vilanova 39 24 35

6. Santboià 40 34 34

7. C. Clar 59 31 34

8. F Vilafranca 32 31 26

9. S. Cugat 36 41 24

10. Levante 24 35 22

11. Suburense 29 40 19

12. S. Andreu 33 49 18

13. Riudoms 22 37 13

14. Ac Catalunya 21 57 13

15. Olerdola 31 54 12

16. Gladiador 22 75 4

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Cunit-Vinyets

Quintinenc-Pla 

Gavà-Borges

Ulldecona-Icomar

Monjos-Begues

S. Sadurní-Montserratina

Vallirana-la Cava

RESULTATS

16a jornada 

Vinyets-Quintinenc 5-1

Pla-Gavà 10-1

Borges-Ulldecona 0-12

Icomar-Monjos 3-0

Begues-S. Sadurní    3-1

Montserratina-Vallirana   6-0

la Cava-Cunit 7-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 105 8 46

2. Ulldecona 106 15 41

3. Icomar 55 13 40

4. la Cava 86 13 38

5. Cunit 66 38 31

6. Begues 54 35 26

7. Monjos 32 41 18

8. Pla 35 54 17

9. Quintinenc 30 44 16

10. Vinyets 35 65 16

11. S Sadurní 21 44 14

12. Borges 42 125 12

13. Vallirana 19 61 7

14. Gavà 7 137 1

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Jesús i Maria-Alcanar

Silfre R Bítem-La Sénia

Vinaròs-Jesús Catalónia

Ulldecona-Canareu

Tortosa-Perelló

Rapitenca-Aldeana

Descansen:

Roquetenc i Amposta.

RESULTATS

14a jornada 

Perello Vinaros 0-4 

Remolins Alcanar 2-1

Jesús i Maria Amposta 0-3 

Canareu-laSénia  5-4

Rapitenca-Jesús Catalonia 2-2 

Tortosa-Roquetenc sus 

Descansa Ulldecona i Aldeana.

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 43 13 35

2. Amposta 42 13 32

3. Ulldecona 35 17 24

4. Alcanar 31 23 24

5. Aldeana 44 17 22

6. Rapitenca 24 27 19

7. Tortosa 29 34 14

8. J. i Maria 19 37 14

9. Roquetenc 22 32 13

10. Filrey R Bítem 27 50 13

11. Canareu 23 31 13

12. Catalònia 31 41 11

13. la Sénia 33 45 11

14. Perelló 15 38 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra N-Sant Jaume (16.30 h)
Horta-Móra N (16.45 h)
R Bítem-Batea (17.15 h)

diumenge
Pinell-Ulldecona (16 h)

Camarles-l’Ametlla (16.15 h)
S. Jaume-Olimpic (16 h)

Deltebre-la Sénia (16.30 h)
Corbera-Vilalba (16 h)

Alcanar-Aldeana (16.30 h)
S. Bàrbara-Flix (16.30 h)

RESULTATS

20 jornada, Tercera catalana  

Ulldecona-Camarles 1-1

L’Ametlla-Horta 0-0

Móra N-S. Jaume 3-1

Olimpic-R. Bítem 7-0

Batea-Deltebre 0-1

la Sénia-Corbera 3-1

Vilalba-Alcanar 2-0

Aldeana-S. Bàrbara 1-2

Flix-Pinell 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 20 42 20 43

2. Deltebre 20 36 15 41

3. Ulldecona 20 46 23 39

4. Flix 20 42 26 35

5. Batea 20 47 37 35

6. Corbera 20 41 36 32

7.  Aldeana 20 36 34 31

8. la Sénia 20 43 30 30

9. S. Bàrbara 20 36 33 29

10. Horta 19 26 32 28

11. Móra Nova 20 39 32 28

12. Olimpic 20 46 43 26

13. l’Ametlla 20 34 35 24

14. Pinell 19 33 34 23

15. Alcanar 20 27 39 22

16. S. Jaume 20 28 54 21

17. Vilalba 20 23 55 17

18. R. Bítem 20 19 66 5  

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 14

Calafell-Alcanar (17 h)
Morell-Reddis (16 h)

Roquetenc-Valls (16.30 h)
la Selva-Roda Berà (15.45 h)

diumenge
Gandesa-Catalònia (16.30 h)

Vilaseca-Cambrils (16 h)
l’Ampolla-la Cava (16h) (Aldea)

Tortosa-R. Bítem (17.30 h)
Canonja-Perelló (11.45 h)

RESULTATS

20 jornada, Segona catalana

Catalònia-Calafell 5-0

Alcanar-Vilaseca 3-1

Cambrils-l’Ampolla 1-2

la Cava-Tortosa 3-0

R. Bítem-Morell 0-1

Reddis-Canonja 0-0

Perelló-Roquetenc 4-1

Valls-la Selva 2-0

Roda Berà-Gandesa 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 20 51 8 53

2. Morell 20 38 21 38

3. Rem- Bítem 20 40 23 36

4. Valls 20 33 23 35

5. la Cava 20 26 23 33

6. l’Ampolla 20 36 25 32

7. Gandesa 20 30 25 32

8. Tortosa 20 34 27 31

9. Alcanar 20 50 38 28

10. Catalònia 20 27 21 28

11. Canonja 20 27 21 28

12. Perelló 20 31 42 24

13. Vilaseca 20 28 29 24

14. Roda Berà 20 20 30 22

15. Cambrils 20 20 32 16

16. la Selva 20 27 50 15

17. Calafell 20 17 57 11

18. Roquetenc 20 16 47 10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va guanyar al camp
del Masnou i és segon, a dos

punts del líder Europa.
Diumenge afronta un partit

clau contra el Cornellà.

Directes
PRÒXIMA JORNADA
Muntanyesa-Vilafranca

Gramanet-Palamós
Santfeliuenc-Rapitenca (18 h)

Vilassar-Terrassa
Rubí-Masnou

Ascó-Cornellà (diu 12 h)
Figueres-Santboià
P. Mafumet-Gavà

Manlleu-Castelldefels
Cerdanyola-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Europa 24 14 6 4 36 17 48
2. Ascó 24 13 7 4 36 21 46
3. Rubí 24 14 4 6 38 24 46
4. Cornellà 24 14 2 8 38 29 44
5. Muntanyesa 24 12 7 5 34 20 43
6. Palamós 24 11 7 6 41 36 40
7. Terrassa 24 11 6 7 31 24 39
8. Santfeliuenc 24 11 6 7 29 23 39
9. P. Mafumet 24 10 6 8 23 21 36
10. Manlleu 24 10 6 8 28 22 36
11. Figueres 24 7 10 7 33 34 31
12. Vilafranca 24 8 5 11 28 29 29
13. Cerdanyola 24 6 10 8 36 41 28
14. Castelldefels 24 6 9 9 27 30 27
15. Santboià 24 6 7 11 34 37 25
16. Masnou 24 6 7 11 22 34 25
17. Rapitenca 24 5 9 10 23 38 24
18. Vilassar 24 6 5 13 24 37 23
19. Gavà 24 5 3 16 27 38 18
20. Gramanet 24 2 4 18 14 47 10

Tercera divisió RESULTATS
24a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Almalmacelles-Igualada

Tecnofutbol-Martinenc

Catllar-Torredembarra

Alpicat-Amposta (diu 12 h)

Horta-Torreforta

J. i Maria-Tàrrega (diu 16h)

Viladecans-Balaguer

Marianao-Andorra

Vilanova-V. Alegre

RESULTATS

20 jornada, Primera catalana

IgualadaTecnofutbol 0-1

Martinenc-Catllar 2-0

Torredembarra-Alpicat 0-1

Amposta-Horta 2-1

Torreforta-J. i Maria 2-3

Tàrrega-Viladecans 1-0

Balaguer-Marianao 1-0

Andorra-Vilanova 3-4

V. Alegre-Almacelles 1-2

Primera catalana

Una acció del partit Masnou-Ascó.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 20 42 20 44

2. Torreforta 20 39 25 37

3. Viladecans 20 29 20 36

4. Torredembarra 20 32 26 35

5. Horta 20 35 22 34

6. Tàrrega 20 23 19 34

7. Vilanova 20 26 17 30

8. Igualada 20 28 27 30

9. Almacelles 20 27 26 27

10. Catllar 20 22 23 26

11. Amposta 20 30 29 26

12. Tecnofutbol 20 24 27 25

13. Balaguer 20 23 36 24

14. Andorra 20 29 37 22

15. Marianao 20 22 24 22

16. Jesús i Maria 20 28 41 19

17. Vista Alegre 20 22 39 12

18. Alpicat 20 16 39 12
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El líder Godall va vèncer dissab-
te al camp del Roquetenc (1-4)
i va fer un altre pas endavant en
el camí per fer història, per
batre un rècord. A Roquetes,
un gol en pròpia porteria dels
locals va obrir el partit.
Labèrnia, amb una canonada,
va fer el 0-2. El Roquetenc,
però, va estar viu dins de la
confrontació i més quan Jordi
va marcar l’1-2. Un penal inne-
cesari transformat per Joan
Zaragoza va significar l’1-3. I la
sentència. El Roquetenc s’hi va
abocar i el Godall, amb una
contra marca de la casa, va
decidir amb un gol de Labèrnia.
19 partits, 19 victòries. El
Campredó, per la seua part, és

segon, i va golejar els Muntells
(5-1). El Tivenys, tercer, en un
partit igualat i obert, va superar
a un combatiu Arnes en un duel
en què un empat no hagués
estat injust (2-1).  El Benissanet
segueix a la ‘pomada’ amb el
triomf contra el Xerta (5-2) i
Roquetenc i Ginestar, amb un
partit per a recuperar, encara
tenen les seues opcions. 
D’altra banda, en futbol femení,
a la Primera divisió, derrota del
Tortosa Ebre, segona seguida
fora. No obstant, l’empat del
líder fa que estigui a quatre
punts. A Segona, golejada de
l’Ulldecona, segon, a Borges (0-
12) i de la Cava, quart, contra
el Cunit (7-3). 

El Godall, camí del rècord
QUARTA CATALANA I FEMENIMES DE 600 PARTICIPANTS

El cap de setmana el nucli de
tecnificació Priorat Tortosa
competí a Oviedo amb dife-
rent sort; obrí la competició a
-66k Cristòfol Daudèn, guan-
yant els quatre primers com-
bats per ippon, arribant a semi-
finals, on va perdre i desprès
també la final de bronze. A la
mateixa categoria Jordi Borrell
guanyar el primer combat, per-
dent el segon i no va tindre
opció a repesca. 
A -60k Marc Castellà comença
la competició a quarts, ja que
esta classificat el 7 del ranking

espanyol; guanya els dos pri-
mers combats i arribant a
semifinals, on va perdre contra
el que queda primer, guanyant
la final de bronze i quedant ter-
cer. A -48k Carla Montañez
guanya el primer combat i
perd el segon quedant-se
sense repesca. A la matei-
xa categoria, Daine Cordero
comença la competició a
quarts, ja que es la primera de
rànking Español, va guanyar
tots el combats per ippon, arri-
bant a la final on caigué derro-
tada i queda segona.

Copa d’Espanya a Oviedo
JUDO. JÚNIOR

Un total de 283 partici-
pants van pendre part en la
quarta edició de la 'Cursa i
Marxa de la Marcenca' de
Bítem, organitzada pel Club
Esportiu Montaspre i
l'Associació de Veïns l'Oliva.
La carrera de 22'5 kilóme-
tres va estar domiestuvo
dominada per Dani Tristany
(Team La Sportiva-
Multipower) (1.43.13), per
davant d’Ahmedl El Qayed
(UEC Tortosa) (1.43.41) i

Ramon Curto (Trail CER La
Sénia) (1.49.52). En cate-
goría absoluta femenina,
fpu primera Gemma
Colomé (Team Flowers-Lo
Corriol) (2.12.14); Judit
Lamas (Team Flowers-Lo
Corriol) (2.15.19) i Sandra
Burgues (Trail Roquetes)
(2.24.46).  També es va
realitzar la marxa, no com-
petitiva, en la que Jaume
Adell (Trail CER La Sénia)
fou el primer. 

Cursa i Marxa de la Marcenca

A BITEM

L'equip més jove del club, el
cadet es va desplaçar al
camp de l'Olot, 0-3 amb par-
cials (19-25, 14-25 i 9-25).
Després l'equip juvenil, va
rebre al Viking volei Prat. 3-1
amb parcials (27-25, 25-14,
23-25 i 25-23). Els tres sènior
van jugar a casa. L'equip
femení va rebre al
C.V.Viladecans, 3-1 amb par-
cials (25-16, 25-14, 25-27 i
25-16). Aquestes estrenaven
nou equipatge amb el nou

patrocinador. El sènior "B"
rebia al C.V.Alella, 3-0 amb
parcials (25-19, 25-17 i 25-
21). Per últim el sènior de
segona catalana, va rebre al
cuer, al C.V.Cunit, 3-0 amb
parcials (25-11, 25-16, 25-
20). Pròxima jornada, l'equip
cadet masculí rebrà al
C.V.Andorra i el juvenil al
C.N.Sabadell. El sènior feme-
ní va a Sant Just i el sènior
masculí a Vilanova. L'equip
"B" descansa.

El sènior A no perdona contra el cuer

CLUB VOLEI ROQUETES

Toni Bou és més líder en
imposar-se a Raga i
Cabestany a Barcelona. Va
superar el rècord en indoor
de Jordi Tarrés i va imposar-
se als dos pilots tarrago-
nins. Adam Raga fou segon
i ara és tercer a la general.
Bou és el líder amb 60

punts. Cabestany segon
amb 39 i Raga tercer amb
36. 
A manca de dues proves,
Milà i Madrid, Bou ho té a
l’abast demostrant que està
en un gran moment, molt
prop d’assolir el vuitè títol
mundial indoor.

Bou és més líder en 
guanyar al Sant Jordi

TRIAL

Albert Montañés no ha va
poder passar de la primera
ronda lde la Copa Claro de
Buenos Aires. Va caure amb
el colombià Santiago
Giraldo per 7-6 i 6-2, en un
hora i 50 minuts de joc. El
tenista rapitenc va poder
notar la inactivitat, no va
poder competir a Xile. No
obstant, ha seguit a Buenos
Aires per disputar la compe-
tició de dobles amb el

valencià Daniel Gimeno-
Traver. La propera i la pro-
pera cita serà a Rio de
Janeiro.

Montañés no pot superar a 
Santiago Giraldo

TENIS

LLEIDA, 29
H. AMPOSTA-LAGRAMA, 32
L’Amposta va guanyar al camp
del cuer, el Lleida i està més
prop del seu objectiu: la per-
manència. Era un partit que
podia ser trampa, però no va
ser-ho. La reacció de la segona
part va reflectir l’interès de les
ampostines en el partit, cons-
cients del que es jugaven. Les
lleidatanes van vendre cara la
derrota, sobre tot al primer

temps quan es van posar per
davant en el marcador. I també
a la segona meitat, quan la
intensitat va ser la mateixa.
L’Amposta va haver d’esforçar-
se per eixugar el 27-28 del
darrer parcial. Un 0-4 va ser
determinant en els darrers
minuts. Victòria que té el seu
pes en or per a l’equip de la
capital del Montsià. Confiança
per al proper partit contra el
segon, el Castelló. 

L’objectiu, a tocar
CH AMPOSTA LAGRAMA

Club Handbol Vilamajor 25
CHTortosa Hidrocanal 26
Les tortosines afrontaven un
difícil partit contra el segon
classificat de la categoria; un
desplaçament fet a Vilamajor
gràcies a la col·laboració de
VH10. Tot i la condició de
favorit de l’equip local,
l’Handbol Tortosa va presen-
tar-se sense complexos i va
tenir controlat el joc durant tot

el partit, arribant a la mitja
part amb un resultat favorable
de 15-18 solvents, amb con-
centració, bon treball en
defensa i un atac resolutiu. A
la represa, les locals van reac-
cionar però en cap moment
van poder tombar el marca-
dor, tot i les continues exclu-
sions (16 minuts de la segona
part amb inferioritat).
Espectacular partit i victòria.

Col.laboració de VH10
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Seguint el guió a casa, el primer
equip del Cantaires ha realitzat
un bon partit però no ha obtingut
el benefici de la victòria (66-78).

El partit ha començat molt bé
per l'equip tortosí. Un primer par-
cial (8-3, minut 3) ha estat ràpi-
dament contearrestat pel potent

joc exterior de l'ADT (4 triples al
primer quart). L'equip visitant ha
adquirit un petit avantatge al final
d'aquest primer quart (19-24)
que ha sabut mantenir al llarg
dels següents minuts. De fet,
aquesta ha estat la tònica durant

tot el partit: petites diferències
pels visitants que els tortosins
van retallar en diverses oca-
sions, arribant a empatar o fins i
tot a cagirar el marcador (46-45,
minut 24). Però aquest sobrees-
forç va fer gastar tota l'energia i

recursos i ho es va pagar al final
del partit on, després d’entrar al
partit per enèssima vegada (56-
58, minut 33), es va acusar el
cansament i la tensió. Aquest fet
ha estat clau perquè l'equip
tarragoní hagi estirat el marca-

dor fins el definitiu 66-78 amb
que s'ha acabat el partit.
Anotadors: Benito (5), Romeu
(7), Padilla (5), Ferrer (2),
Giménez (2), Pitarch (1), Fornós
(11), Valldepérez (19), Díaz (8),
Guill (6).

Milloren però...
CB CANTAIRES. (66-78)

Mitja de Tortosa

Pedro Ortega, Club
Atletisme Tarragona-
Evasion Running Reus, i
Mireia Sosa, del CA runners
Tarragona, van ser els
guanyadors de la Mitja
Marató de Tortosa celebra-
da diumenge. Ortega va fer
1 hora 11 minuts i 59
segons. El tortosí Ferran

de Torres va entrar poc
després. Sosa va fer 1 h i
19 minuts. 
En la prova dels 10 kilòme-
tres es va imposar Xavi
Queral. En noies, va vèncer
Anna Llort. 
La jornada va ser tot un
èxit organitzatiu amb més
de 600 participants.

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
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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 

• 200 gr. de Philadelfya
• 5 ous
• 1 litro de llet
• 250 gr.Sucre
• Maduixes
• Melmelada de maduixes

PREPARACIÓ:

En una cassola a foc lent,posem els ous, el sucre,
la philadelfya i la llet i ho anem barrejant fins formar
una massa homegènia. Després ho posem en un bol i
ho deixem a la nevera 24 hores. 

Al treure-ho posem per sobre una capa de melmela-
da i decorem al voltant amb maduixes. Bon profit.

Plat de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Cor de Sant Valentí  

RESTAURANT LUPE - LES CASES D’ALCANAR 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Molt ennuvolat o cobert fins a mig matí. A partir de llavors, la nuvolositat
minvarà i el cel quedarà entre serè i poc ennuvolat en conjunt, tot i que el
quadrant nord-oest estarà molt ennuvolat o cobert durant tota la jornada. Al
final del dia arribaran intervals de núvols baixos a punts del litoral i del pre-
litoral.

Precipitacions
Se n'esperen de febles, minses i intermitents al vessant sud del Pirineu.
Acumularan quantitats minses de precipitació. La cota de neu es situarà
entorn dels 2400 metres.

Temperatures
Les mínimes seran més altes, o puntualment moderadament a l'interior. Es
situaran entre els -1 i 4 ºC al Pirineu i Prepirineu, puntualment més altes al
vessant nord, entre els 2 i 7 ºC a la depressió Central i al prelitoral, i entre
els 6 i 11 ºC al litoral. Les màximes seran semblants, si bé puntualment
seran lleugerament més altes a l'interior i lleugerament més baixes al lito-
ral. Al vessant nord pujaran moderadament. Oscil·laran entre els 9 i 14 ºC
al Pirineu i al Prepirineu, tret del vessant nord on es mouran entre els 12 i
17 ºC així com a la depressió Central, i entre els 16 i 21 ºC al litoral i pre-
litoral. Hi haurà fogony al vessant nord del Pirineu.

Visibilitat
Bona en general, si bé quedarà regular o dolenta al vessant sud del Pirineu
occidental. Al final del dia empitjorarà al litoral i punts del prelitoral on que-
darà puntualment regular.

Vent
Bufarà entre fluix i moderat, amb predomini del component oest a l'interior
i del component sud i oest al litoral. Als cims del Pirineu hi haurà cops forts,
i alguns de molt forts a partir del vespre.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL I NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 9°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Borges Ayats, Joan    

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

Rafecas Renau, Joan Josep

Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Pujol - Pons  

Crta de Grao,49 (Amposta) 977700483

Laura Lluís - Aida Noe                

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període  intens  en relació  amb l'amor.
Respecte  a la teva salut, si continues  acumu-
lant  massa greix  a poc a poc  el teu  cos
anirà  empitjorant .

Taure
20/4 al 19/5

Viuràs  dins  de les  teves relacions  una espè-
cie   d'idealisme  sentimental  molt fort . Has
de ser  conscient  de les  coses  que et fan
feliç, i  lluitar  per elles.

Bessons
20/5 al 21/6

En assumptes  d'amor , és probable  que la
persona  que tant   t'interessa tingui  una mica
més  del que  et digui . T'has  d'oblidar dels
menjars  ràpids  sense qualitat. 

Cranc
22/6 al 21/7

Vés  amb compte  amb la teva  vida  sentimen-
tal, la  gelosia  pot acabar  sent un factor
determinant  en les teves relacions  més  ínti-
mes. Tingues  sentit de l'humor.

Lleó
22/7 al 22/8

Tu mateix  et fiques  al teu  propi  laberint  sen-
timental. No els facis  mil voltes  als  detalls
sense importància. Si et controles  i no t'exce-
deixes , tot anirà  perfectament. 

Verge
23/8 al 21/9

Respecte  a l'amor , avui  la teva intuïció et pot
treure  de situacions  compromeses. En
assumptes  de salut  vés  amb compte  amb
el colesterol  i amb  l'excés  de greix. 

Balança
22/9 al 22/10

Dirigeix  les teves  necessitats  afectives  i
posa  de manifest  els teus verdaders   senti-
ments. Avui  és un dia  on es potència  la teva
sensibilitat. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Els teus  pensaments  seran encertats a l'ho-
ra  de resoldre  les petites  desavinences con-
jugals. Per millorar  la teva salut  no et  vindria
malament  una mica  de descans.

Sagitari
21/11 al 21/12

Un altre  tipus  de valors  entra  en la teva
vida . Necessites  descansar  més  i igual-
ment  aprendre a gastar  els teus  recursos
físics  sense tanta pèrdua  d'energia.

Capricorn
21/12 al 19/01

Els teus pensaments  i les teves accions  el
dia  d'avui  les encaminaràs  a millorar  les
teves  relacions  sentimentals . Consumeix
més fruita  i més vitamina C.

Aquari
20/1 al 18/2

Mostraràs  els teus  sentiments  amb total lliber-
tat  i seguretat  en tu mateixa. Algú  a prop de
tu  se sorprendrà. És  important  que optimitzis
alguns  aspectes  quotidians.

Peixos
19/2 al 20/3

Intenta  que l'enteniment s'imposi  en la
teva vida de parella. Per millorar la teva
salut  evita  que el teu centre  personal
es mogui  al vaivé de les teves emocions. 
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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�

                            

TREBALL�

  

DIVERSOS�

  

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

Compro Lp's,
Cd's. Musica Rock

y subgeneros:
Prog, psych,

heavy,
etc...Tasamos y
recogemos a

domicilio.
Tel: 644 596 466 

Email:
spotted.records@live.com

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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Salvador Miralles recor-
dava per a Més Ebre com
va començar tot, a princi-
pis de la década dels 80:
“va ser una iniciativa per
buscar captar nous
clients per a l’Hotel. Una
vegada el vam inaugurar
vam pensar que havíem
de tenir idees com a
reclam turístic. Horta té
grans atractius però no
tenim mar....i havíem de
buscar que el mar vin-
gués a Horta...”, deia
amb ironia Salvador

Miralles. L’experiència
fou positiva: “vam crear
la Festa del Pastor, la
dels Viatjants, que enca-
ra la fem tot i que amb un
altre registre, ara amb un
dinar de celebració, i la
dels Enamorats. Va ser
un experiment, però va
tenir tant bona resposta
que vam anar incremen-
tant-la cada any arribant
fins i tot a fer-la, en diver-
ses edicions, durant 12
caps de setmana, amb
més de 1400 persones
durant aquests caps de
setmana”. Sobre si la
crisi afecta als enamo-
rats, Miralles considera
que “l’època és complica-
da i es nota però cal des-
tacar que també tenim
bona resposta, malgrat
que ara només ho fem
durant 4 caps de setma-
na. No hi ha la saturació
d’altres èpoques, però
podem dir que tenim les
habitacions plenes per
als 4 caps de setmana.
Una satisfacció”.
Violinistes, amor i gran
caliu que desprèn aques-
ta familia d’Horta per tots
els seus visitants. Un
sopar romàntic, amb
música i festa fins la
matinada. I un bon
esmorzar, el dia poste-
rior, per acabar d’apunta-
lar l’amor entre els ena-
morats que van a l’Hotel
Miralles.
En gairebé 30 anys, han
hagut enamorats de tots
els indrets. Miralles

recorda que “als primers
anys, va haver-hi un
matrimoni de Barcelona,
de Mataró concretament,
que estava a l’Hotel. Els
vam proposar d’assistir a
la Festa, ja que no la
coneixien. Els va agradar

tant que van repetir un
gran nombre d’anys, fins
fa poc, amb fins 15
matrimonis més que
també venien des de
Mataró. Això és el més
bonic”.
Sant Valentí és el punt de

partida. Ahir, a les
Capçades (un luxe per

poder-ne gaudir), hotel
que també és de la fami-
lia Miralles, i que es
troba a les afores de la
població, ja es va viure la
primera jornada. Avui,
també a les Capçades,
serà la segona. I dissab-
te ja es passarà a l’Hotel
de sempre, situat dins la
població.
La referència de les cele-
bracions dels enamorats
està a Horta de Sant
Joan. 
Salvador, amb l’humor
que el caracteritza,
sobre si ha vist algun
matrimoni separar-se en
les seues festes
d’Enamorats, aclaria amb
un somriure: “això mai.
Tot al contrari. Dels ena-
morats que visiten l’Hotel
Miralles tots en surten
més del que ho estaven
quan arriben”. 
La cita està a punt. Els
romàntics poden viure
una Festa carregada d’e-
moció i sentiment a la
vila de la Terra Alta, a
Horta de Sant Joan. 29
anys desprenent amor. I
els que queden. A la foto
apareixen  Salvador
Miralles i la seua esposa,
Pepita, a la porta de
l’Hotel amb el cartell que
anuncia la Festa dels
Enamorats. 

Hotel Miralles, gairebé tres décades 
celebrant la Festa dels Enamorats

La Festa dels Enamorats
a l’Ebre té una referèn-
cia. És a Horta de Sant
Joan. A l’Hotel Miralles.
Les celebracions, arri-
bats el mes de febrer, ja
fa gairebé 30 anys que
s’efectuen. I ahir es va
donar el tret de sortida
a les d’enguany. La
familia Miralles ja està
preparada per propiciar
l’entorn adequat per als
enamorats. I si hi ha una
parella que no està del
tot enamorada, “al de
Miralles s’acaba d’ena-
morar del tot”. O, si més
no, s’enamora de la
gran festa que allí tro-
barà. Es Sant Valentí,
Dia dels Enamorats. I a
Horta, per aquesta
època, sempre n’hi ha. 

Ahir la nit es va donar el tret de sortida, coincidint amb Sant Valentí

A HORTA DE SANT JOAN

29 anys 
de celebracions 

per als Enamorats

ACTUALITAT

M.V.

                 


