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Un grup d’inversors (encara no
sé sap oficialment qui el forma,
tot i que si és cert que hi ha
gent coneguda per a la
Rapitenca) podria apostar pel
club rapitenc per salvar la cate-
goria enguany i crear un pro-
jecte de futur.   Tot està pen-
dent de confirmar-se però la
Rapitenca ja ha convocat
una assemblea extraordinà-
ria per divendres dia 28 per
informar al soci i que aquest
pugui decidir, si tot es con-
creta. A la foto, una imatge
de la Devesa
(uerapitenca.net). Si el pro-
jecte tira avant, podria sofrir
reformes en el futur. Tot ple-
gat, podria ser un cas simi-
lar al del rus Dimitri
Piterman, quan va arribar a
Palamós.

P3

Un cas Piterman a la UE Rapitenca?

Alcanar celebra enguany el 775 aniversari de l’atorgament de la Carta pobla del municipi, i per a
rememorar-ho s’han organitzat una sèrie d’actes que tindran lloc al llarg de tot l’any. El proper
divendres 28 de febrer, coincidint amb la data d’aniversari, es faran els actes commemoratius
més destacats. A partir de les 20 h, a la Cisterna del Vall, es presentarà un treball de recerca
que l’ex alumna de l’Institut Sòl de Riu, Arantxa Bel Vallès va fer sobre la Carta pobla d’Alcanar.

P5

Alcanar: 775 aniversari de la Carta pobla

Terres de l’Ebre. Bonificacions en taxes
municipals per a ciutadans caleros amb risc
social. 

P4

Esports. El CD Tortosa celebra avui divendres
(22 h) una assemblea extraordinària. La junta
actual comunicarà que plega i s’obre un procés
per presentar candidatures.                       P11

Terres de l’Ebre. La UOC i ADEDE organitzen
una jornada d’elogi al fracàs. Dimecres vinent, a
Tortosa.                    
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

10.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

La Festa de la Clotxa a la
Ribera d’Ebre, que enguany
arriba a la seva 11a edició,
tindrà lloc aquest diumenge,
23 de febrer, a Vinebre, on
aquest matí s’ha fet la presen-
tació d’aquest esdeveniment
als mitjans de comunicació.
L’alcaldessa de Vinebre,
Gemma Carim, ha destacat
que la Festa de la Clotxa de la
Ribera d’Ebre “ja és un punt de
trobada”. “Per la gent del
poble de Vinebre la festa
representa treballar per un
objectiu comú i uneix gent
amb diferents inquietuds”, ha
dit l’alcaldessa de Vinebre que
ha avançat el programa de la
Festa, destacant el presenta-
dor d’aquesta edició, el pro-
fessor titular del Departament
de Filologia Catalana de la
Universitat Rovira i Virgili, Pere
Navarro Gómez. Gemma
Carim també ha fet una crida a
la participació a la festa i a
conèixer els actius turístics del
poble de Vinebre.
Per la seva part, el president
de l’Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de la Ribera
d’Ebre, Joan Casanova, ha
recordat els objectius de la
festa, que són potenciar els
actius gastronòmics dels dife-
rents pobles de la comarca i,
de manera especial, “la clotxa
com a plat tradicional per
excel·lència de la Ribera
d’Ebre, que diu molt dels orí-

gens de pagès de la comarca
i alhora posa en relleu la senzi-
llesa i riquesa de la nostra gas-
tronomia”.
El president del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre,
Jordi Jardí, ha agraït la partici-
pació del voluntariat del poble
Vinebre i el seu Ajuntament i
dels 17 restaurants de la
comarca que “participen en la
primera edició de les Jornades
Gastronòmiques de la Clotxa”,
del 23 de febrer a l’1 de maig.
Jardí ha reiterat que la Festa
de la Clotxa és una festa popu-
lar que té a la clotxa com a
protagonista principal i que,
any rere any i de forma itine-
rant, aplega molta gent de la
comarca i d’arreu del país per
tastar la nostra cuina popular i
tradicional i per gaudir dels
atractius dels municipis de la
Ribera d’Ebre.
L’11a edició de la Festa de la
Clotxa començarà Vinebre, a
partir de les 10 del matí fins
les 12.00 h, i inclourà, a més
de la presentació a càrrec del
filòleg Pere Navarro, un con-
cert del grup rasquerà Xeic!.
Cal recordar que la clotxa es
podrà degustar adquirint prè-
viament un tiquet per import
de 3 euros al Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre,
a l’Ajuntament Vinebre o al
mateix lloc de la Festa.

Vinebre acollirà diumenge l’11a.
edició de la Festa de la Clotxa

Actualitat

Actualitat

Com diu Joaquin Celma en el seu article d’a-
vui de la plana 16, la bomba informativa ha
saltat a la UE Rapitenca. D’entrada, cal acla-
rir que tot està molt a l’aire. Que falten qües-
tions per concretar i que ha d’haver-hi un pri-
mer pas perquè tot tiri endavant per a des-
prés arribar a l’assemblea i que el soci ho
aprovi. Per tant, tot són moltes especula-
cions a hores d’ara i, en qualsevol cas, molt
d’interès en saber que pot passar. I si tot el
que es diu es pot acabar definint, de si real-
ment aquest grup d’inversors fitxarà a una
serie de jugadors per reforçar l’equip i poder

salvar la categoria. Aquest seria un primer
pas per confirmar els altres. Però això està
per veure. I quan se sàpigue, el soci haurà
de decidir. Ja arribarà el moment. Fins ara,
l’afer encara està en fase embrionària però
la convocatòria d’una assemblea també és
una mesura perquè aquest grup vegi que la
Rapitenca, si el soci ho vol, està interessa-
da. Ja s’ha mogut per activar el procediment
perquè tot pugui produir-se, si escau. Un
projecte així, si es confirma, té diverses lec-
tures. Al grup hi ha gent coneguda i això és
un avantatge. Però cal esperar. 

Editorial

Expectatives a la UE Rapitenca

Esforç, compromís, dedicació, comporta-
ment, amistat, solidaritat, tolerància, sacrifi-
ci, competitivitat, creixement,... Aquests són
alguns dels valors que, de fa ja molts anys la
majoria de clubs intentem treballar per trans-
metre-ho al nostre futbol base. Fins i tot molt
abans que aquest terme, el de “valors”, es
posés de moda entre les altes esferes del
nostre futbol. 
Amb recursos més o menys limitats, amb
bona voluntat, no sempre sortint-nos amb la
nostra però lluitant cada dia, des de sempre
tots els clubs, des del més modest fins al
més gran, hem impulsat aquests comporta-
ments als nostres jugadors. Si més no, ho
hem intentat. Quina llàstima i al mateix temps
indignació quan, un club de les nostres
terres, veïns, amb qui hem col·laborat conjun-
tament durant molts anys per impulsar el fut-
bol base, hagi de fer ús
d’una forma, LEGAL (amb majúscules), però
tant poc ortodoxa, immoral i quasi bé a traï-
ció per un simple partit de futbol infantil. Això
és el que volem transmetre al nostre futbol
base? El passat 1 de febrer, s’enfrontaven els
infantils del CF Santa Bàrbara i CF La Sénia.
Desprès d’un partit amb molta intensitat (pot-
ser massa), i amb certs incidents que, afortu-
nadament no van anar a més, el CF Santa
Bàrbara es troba amb la sorpresa que, el
club senienc ha impugnat el partit perquè el
club planer presentava una alienació indegu-
da: concretament la d’un jugador que estava
de baixa mèdica. Tot i que en anterioritat es
va demanar l’alta al jugador, aquest seguia
de baixa en el moment de la disputa de l’en-
contre; el fet fou un problema de coordinació
entre el club, el qual assumim la nostra res-
ponsabilitat, i la mútua responsable i, tot i
que ja hem enviat els correus electrònics jus-
tificatius que es va sol·licitar l’alta en anterio-
ritat a l’encontre, no han servit de res. No ens
importa. Assumim el nostre error i
la nostra responsabilitat. Com assumim la
nostra part de responsabilitat dels incidents
lleus ocorreguts al final de l’encontre. L’altra
part implicada, creiem, també ho hauria d’as-
sumir. Referent al partit, amb la normativa
federativa a la mà, el CF La Sénia n’és el legal
vencedor, deixant el partit amb un 0-3 al seu
favor més una sanció de 44 euros per al CF
Santa Bàrbara, afegint 40 euros més si es
volen presentar al·legacions (fet que el club
no presentarà). 
Amb aquests diners, el club podria comprar
material per al futbol base, pagar alguna

llicència o abonar el preu d’arbitratges, però
aquest fet deu ser és el de menys per alguns
estaments federatius, tot i que desprès se’ls
omple la boca parlant de suport institucional
al futbol català. Aquest és el seu suport?
Aplicant sancions econòmiques per tot, fins i
tot per presentar una mísera al·legació? El
paraigües de la normativa evita que alguns es
mullin. No entrarem en
polèmiques. Simplement ho deixarem caure
perquè algun dia potser, hi reflexionem. Tots.
Finalment, en quan al partit en qüestió,
creiem que aquest no és el camí. Acatem la
sanció, però considerem que el comporta-
ment del CF La Sénia, si bé del tot legal, no
ha estat just ni correcte. D’una guspira ara
se’n ha provocat un incendi, quan possible-
ment una trucada entre les dues juntes direc-
tives hauria calmat els ànims i s’haurien acla-
rit tots els dubtes, i més quan
el jugador ni estava sancionat greument, ni
incomplia termes d’edat i disposava de tota
la documentació en regla. Si aquest és el
camí que vol prendre el CF La Sénia, no
serem nosaltres qui ens hi posarem; com
diuen els de Sabadell, cadascú a casa d’ell.
Nosaltres intentarem treballar des d’una altra
vessant. Ens equivocarem, segur, però ho
intentarem. Per cert, tot i que és el de
menys, el partit al terreny de joc va acabar
amb el resultat de 3-2 a
favor del CF Santa Bàrbara, i jugant amb cinc
jugadors alevins. A la primera volta, el CF la
Sénia fou vencedor per 6-2. Potser, alguns,
haurien de reflexionar-hi, si bé amb treball i
no amb
impugnacions.

CF Santa Bàrbara

Aquest és el camí del nostre futbol base?

Opinió

L'Ajuntament de Tortosa
equipa els principals equi-
paments
esportius de la ciutat amb
desfibril·ladors. L'Estadi,
la piscina i els pavellons
de Ferreries i el Temple
s'equipen amb aquests
dispositius sanitaris.
L'Ajuntament de Tortosa
ha adquirit dos nous des-
fibril.ladors externs
automàtics (DEA) per a
les instal·lacions esporti-
ves municipals, que s'afe-
geixen als dos que ja hi
havia de fa quatre anys. 
D'aquesta manera, en
aquests moments estan
equipats amb DEA l'Estadi
Municipal Josep Otero, la
piscina, el pavelló de
Ferreries i el pavelló del
Temple. Aquests disposi-
tius s'ubiquen en llocs
preferents i de fàcil
accés,
estan sempre activats i a
punt per ser utilitzats. Els
desfibril·ladors són ginys
que permeten recuperar

les constants vitals en
persones que hagin patit
una aturada càrdio-respi-
ratòria. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ja va
anunciar fa algunes set-
manes la voluntat de
l'Ajuntament d'ampliar l'a-
posta del municipi per
anar adquirint nous desfi-
bril·ladors. Des de
Tortosasport s'ha activat
un protocol de funciona-
ment dels DEA i cadascu-
na de les entitats usuàries
de les instal·lacions
esportives tenen perso-
nes expressament autorit-
zades a utilitzar aquests
dispositius en cas de
necessitat.
En breu es farà un curs
de formació dirigit a totes
aquelles persones que
mantenen una estreta
relació amb les
instal·lacions esportives i
amb les entitats esporti-
ves locals perquè cone-
guin com funciona un des-
fibril·lador.

Desfibriladors a equipaments 
esportius, a Tortosa
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ES BUSCA
PERSONA RESPONSABLE I

AMB EXPERIÈNCIA PER 
CUIDAR PERSONES MAJORS

EN RÈGIM D'EMPLEADA 
DE LA LLAR (INTERNA) 

A CALAFELL

INTERESSATS, TRUCAR AL

977211221

El que sé sap oficialment és
el que va dir Fernando
Garcia, Director Esportiu de
la UE Rapitenca, dilluns pas-
sat al programa Minut 91, a
Canal Terres de l’Ebre. 
Fernando va parlar del partit
al camp del Santfeliuenc (2-
0) destacant que l’equip, tot i
perdre, va fer una bona sen-
sació, i quan ja acabava l’en-
trevista va comentar que “el
divendres dia 28 hi haurà una
assemblea de socis per par-
lar-ne d’una qüestió molt
important per a l’entitat”.
Fernando, al programa, a les

preguntes de Michel, només
va respondre que “fins aquí
puc llegir”. No va descartar
ni va confirmar res sobre si hi
ha un grup d’inversors que
podrien apostar per la UE
Rapitenca i que volen salvar
la categoria enguany, incor-
porant jugadors de categoria
superior (primer pas), i crear
uns fonaments amb
instal.lacions reformades i
ampliades per potenciar
extraordinàriament el futbol
base i també el primer equip,
per enlairar-lo a cotes més
altes. “Seria una noticia bona
per a la Ràpita i per a les
Terres de l’Ebre”, deia
Fernando Garcia que con-
cloia remarcant que “s’ha de
confirmar tot i el soci ha de
decidir”.
El que està clar és que si es
fa una assemblea extraor-
dinària és perquè, la possibi-
litat de que hi hagi aquesta
inversió d’un grup de perso-
nes, pot existir. Si no, ja no
es faria. La junta directiva i el
president es mantindrien i amb aquest grup només hi

hauria un conveni.  No es
posa en venta el club ni es
traspassa. Diferent seria si el
projecte anès a més, llavors
se n’hauria de parlar.
Oficialment, però, no hi ha
res confirmat. Falta que hi
hagi un primer pas, amb una
primera inversió, i que es
concreti. I després que l’as-
semblea, en el cas que hi
hagi aquest primer pas, que

ho aprovi. El rumor ha corre-
gut com la pólvora i ha creat
molta expectativa amb opi-
nions que, en principi, veu-
rien amb bons ulls el projec-
te. 
“La situació actual és compli-
cada, però una injecció
econòmica per crèixer, si es
confirma i està ben fonamen-
tada, és positiva. Per anar
més malament ja estem a
temps i, si no passa res, hi

anirem”. Com és lògic hi ha
veus discordants: “aquesta
mena de projectes acaben
com acaben. Tot està desco-
bert i ara aquí sembla que
hem trobat la gallina dels ous
d’or”. 
La resposta a tot plegat,
divendres vinent.
La foto correspon a un partit
de la Rapitenca, contra
l’Ascó, de fa unes setmanes
(Iris Solà).

Divendres 28, assemblea extraordinària de
socis a la UE Rapitenca

La noticia, com a tal,
encara no existeix.
Només hi ha especula-
cions i comentaris que
no són oficials. Tot ple-
gat, a l’espera de l’as-
semblea de socis del
divendres dia 28 de
febrer

El soci rapitenc haurà de decidir la possibilitat d’acceptar un grup d’inversors, amb la continuitat de l’actual junta

Ningú confirma res però el projecte inclouria fitxar jugadors de categoria superior per salvar la categoria enguany

MV

ACTUALITAT

El projecte, a més de buscar salvar la
categoria actual, constaria amb una

inversió de futur per crèixer com a club.
Tot està pendent de confirmar-se i, 

posteriorment, que ho aprovi l’assemblea

Hi ha expectació a la localitat i també
inquietud pel que pot passar

Fernando Garcia,

amb prudència, va

parlar-ne dilluns

passat a Canal TE,

a Minut 91 
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El Consorci Intercomarcal
d’IniciativesSocioeconòmiqu
es va realitzar el passat 11
de febrer de 2014, la sessió
ordinària del Ple de l’entitat
en què es va presentar un
resum de l’execució del pro-
grama Leader a les comar-
ques de la Terra Alta i la
Ribera d’Ebre. Des de l’any
2009 fins a l’actualitat, el
Consorci ha proposat l’apro-
vació de 122 expedients
d’inversió econòmica a les
dues comarques, la qual
cosa ha suposat una inver-
sió total de 13.558.426,08
euros, per la qual s’ha ator-
gat un import de subvenció
de 3.962.543,72 euros. Els
ajuts Leader tenen caràcter
de cofinançats pel
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural i
el Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural

(FEADER). Les inversions
subvencionades han tingut
un impacte directe en la
generació d’ocupació amb
66 llocs de treball creats i
139 llocs de treball consoli-
dats. Actualment està
obert el termini per sol·licitar
els ajuts a l’empara de
l’Ordre AAM/336/2013, de
16 de desembre. El
Consorci Intercomarcal
d’IniciativesSocioeconòmiques
disposa d’una dotació pres-

supostària de 524.258,43
euros per atorgar ajuts a les
actuacions destinades a la
millora dels processos de
transformació i comercialit-
zació dels productes agraris
i agrobotigues, creació i
desenvolupament de micro-
empreses, foment d’activi-
tats turístiques i conservació
i millora del patrimoni rural.
El termini per a presentar les
sol·licituds d’ajut finalitza el
proper dia 22 de febrer.

També es van presentar els
resultats dels projectes de
cooperació en els quals ha
participat el Consorci. En el
marc dels projectes Gestió
Sostenible Rural, Odisseu i
Gustum es van realitzar una
sèrie d’actuacions per donar
continuïtat al treball portat a
terme des de l’any 2012.
Així mateix, el Consorci es
va incorporar en dos nous
projectes de cooperació:
Energia i Forest i Masies +
Sostenibles. 
El projecte Energia i Forest
pretén impulsar la sosteni-
bilitat dels territoris rurals
catalans basant-se en una
estratègia de foment de l’es-
talvi i eficiència energètica i
en la promoció de les ener-
gies renovables basades en
fonts endògenes, especial-
ment la biomassa. 
Entre les actuacions realitza-
des, cal destacar la implan-
tació de la comptabilitat
energètica a un ajuntament
de la Terra Alta. 

El projecte Masies +
Sostenibles pretén conèixer
la situació actual dels habi-
tatges rurals aïllats per millo-
rar les condicions de vida
dels seus habitants, tendir a
l’autosuficiència de les
masies, reduir el seu impac-
te ambiental i les seves des-
peses econòmiques. 
En el marc d’aquest projec-
te, cal destacar l’elaboració
d’un cens de masies d’un
municipi del territori i la rea-
lització d’una auditoria
energètica en un allotjament
rural. 
El Consorci Intercomarcal
d ’ I n i c i a t i v e s
Socioeconòmiques és una
entitat pública sense ànim
de lucre constituïda com a
grup d’acció local per a
implementar i gestionar els
programes de desenvolu-
pament territorial de la
metodologia Leader del
PDR 2007-2013 a les
comarques de la Ribera
d’Ebre i la Terra Alta. 

Presentat un resum de l’execució del programa Leader a la Terra Alta i a la
Ribera d’Ebre al ple del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

La convocatòria per sol·licitar els ajuts Leader finalitza demà, 22 de febrer

ACTUALITAT

Prop de 300 ciutadans de
l’Ametlla de Mar s’han
pogut acollir en els darrers
3 anys a les bonificacions
impulsades per
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar, destinades a aquells
sectors de la societat cale-
ra més desafavorits. Durant
aquests anys de legislatura
s’han dut a terme una sèrie
de polítiques socials desti-
nades a persones amb dis-

capacitat, avis i menors de
la nostra població amb risc
d’exclusió social, que han
suposat rebaixes del 100%
en l’impost dels vehicles i
amb el 50% de la taxa d’es-
combraries. Així, aquestes
bonificacions signifiquen el
100% de l'impost de vehi-
cles per a totes aquelles
persones que puguin acre-
ditar un 33% discapacitat i
també el 50% de la taxa

escombraries per a viudes
i/o incapacitats de més del
65%.
Andreu Martí, alcalde de
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar, explica que, “300 per-
sones són una quantitat
important, que hem de
sumar a la resta d’actua-
cions que fem d’ajudes
més concretes de beques
de menjador o ajuts a famí-
lies necessitades en temes

com la Llar d’Infants o
l’Escola de Música, demos-
tra que aquest Ajuntament
és molt sensible amb l’a-
posta i la voluntat de treba-
llar pels que més ho neces-
siten”. A més a més, en el
tema d’ajudes socials
també hi han hagut altres
bonificacions com ara en el
menjador escolar, beques
per a la Llar d’infants i per a
la realització d’activitats
extraescolars. Tot això diri-
git a persones amb risc
d’exclusió social o amb uns
ingressos molt inferiors
amb la finalitat de poder
ajudar a aquelles persones
més necessitades.

Bonificacions en taxes municipals per a
ciutadans caleros amb risc social

Impulsades per l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar

El Pla No T'Aturis 2014 ha
entrat aquesta setmana en
vigor i, per tercer any cons-
cutiu, representarà un estí-
mul a la contractació d'estu-
diants, de persones amb
especial risc d'exclusió
laboral i de foment de la
contractació de veïns en
empreses. Aquestes són
les tres branques d'aquest
pla impulsat per
l'Ajuntament l'any 2012 per
minimitzar els efectes de
l'atur i la crisi al municipi, i
que l'any passat va propi-
ciar la contractació de una
trentena d'estudiants
durant l'estiu per realitzar
diferents tasques de suport
a les àrees de l'Ajuntament
i també 26 persones amb
especial risc d'exclusió
laboral durant 4 mesos. 

En marxa el Pla

No T’Aturis, a

Ascó

La capital del Montsià
acull el proper 24 de
febrer aquesta trobada
de caire econòmic i
empresarial que es cen-
trarà en la innovació
social com a factor de
desenvolupament terri-
torial. Seran les sego-
nes Jornades
d’Economia del Montsià
Actiu, organitzades pel
consell comarcal del
Montsià amb la col·labo-
ració dels ajuntaments
de la Ràpita, Alcanar,
Amposta, o Freginals,
entre d’altres. En
aquesta segona edició
estaran dedicades a la
innovació social, factor
principal per al desenvo-
lupament territorial.

II Jornades
Montsià actiu,
dilluns vinent
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Alcanar celebra enguany el
775 aniversari de l’atorga-
ment de la Carta pobla del
municipi, i per a rememo-
rar-ho s’han organitzat una
sèrie d’actes que tindran
lloc al llarg de tot l’any. El
proper divendres 28 de
febrer, coincidint amb la
data d’aniversari, es faran
els actes commemoratius
més destacats. A partir de
les 20 h, a la Cisterna del
Vall, es presentarà un tre-
ball de recerca que l’ex
alumna de l’Institut Sòl de
Riu, Arantxa Bel Vallès va
fer sobre la Carta pobla
d’Alcanar.
En el mateix acte, es mos-
trarà el logotip commemo-
ratiu del 775 aniversari,
obra de la dissenyadora
canareva Àngels Segarra, i
tot seguit, Agustí Bel i
Joan-Josep Sancho, dos

persones destacades en
l’àmbit cultural d’Alcanar,
faran la lectura de la Carta
pobla, tant del text original
redactat en llatí, com la
seua traducció al català.
Per a finalitzar els actes a
la Cisterna del Vall, dos
professors de l’Escola
Municipal de Música,
Juanjo Vilarroya i Jesús
Llagostera, interpretaran

dos moviments de la
Sonata n. 5 de Haendel.
Una actuació musical que
donarà pas a la inaugura-
ció de l’exposició “Records
del 750è aniversari de la
Carta pobla”, recull de
material gràfic conservat
per Joan B. Beltran
Reverter, pertanyent a la
commemoració del 750
aniversari que es va cele-

brar l’any 1989, i que es
podrà visitar a la Casa
O’Connor.
Els actes del proper 28 de
febrer serviran per a donar
el tret de sortida a un any
de celebració. 
Al llarg de 2014 s’organit-
zaran diferents activitats
vinculades a la commemo-
ració del naixement
d’Alcanar, com ara activi-
tats pedagògiques als tres
centres d’educació primà-
ria i secundària del munici-
pi, per tal de donar a
conèixer a la comunitat
educativa, els orígens de
la població.
Tanmateix, la professora
de Ciències i Tècniques
Historiogràfiques de la
Universitat de València, M.
José Carbonell Boria, d’ori-
gen canareu, farà una con-
ferència que portarà per
títol “Dona, eix vertebrador
del treball i la societat a la
Baixa Edat Mitjana”, en el

marc de la celebració del
Dia de la dona treballado-
ra, el dia 7 de març.
D’altra banda, el dia 23
d’abril, Diada de Sant
Jordi, tindrà lloc una ruta
musical per llocs
emblemàtics del nucli antic
d’Alcanar, a càrrec d’alum-
nes i ex alumnes de
l’Escola Municipal de
Música de la població.
Carta de població
El 28 de febrer de 1239,
fra Hug de Folcalquer,
mestre de l’orde de
l’Hospital de Sant Joan de
Jerusalem al regne
d’Aragó i a Catalunya, va
atorgar la Carta de pobla-
ció del lloc del Canar a un
grup de vint-i-u pobladors.
Aquest document conce-
dia un seguit de privilegis
per tal de colonitzar zones
despoblades o poc habita-
des però d’interès econò-
mic o estratègic, durant la
conquesta feudal.

Alcanar es prepara per a celebrar el 
775 aniversari de la Carta pobla

El proper divendres, 28 de febrer, data assenyalada

L'exdirectora de l'empresa
de moda Custo Barcelona
Marta Macias Quesada ha
estat nomenada aquest
dimarts per la Generalitat
com a nova directora
general de Cooperació al
Desenvolupament, en
substitució de Carles
Llorens, que va dimitir del
càrrec el passat dia 10.
Nascuda a Sant Carles de
la Rápita el 1965, Marta
Macias, que també serà la
nova directora de
l'Agència Catalana de
Cooperació i
Desenvolupament, és lli-
cenciada en Dret per la
Universitat de Barcelona i
màster en Dret
d'Empreses i Fundacions
per la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona.
També ha cursat un pro-
grama sobre lideratge i
innovació social en oena-
gés de desenvolupament
a ESADE de Barcelona .

Marta Macias
dirigirà l’Agència

Catalana de
Cooperació

Un estudi dirigit per la docto-
ra Marylène Lejeune, investi-
gadora del grup de recerca
en patologia onològica i
bioinformàtica de l’Hospital
de Tortosa Verge de la Cinta
ha rebut un ajut de l’Institut
de Salut Carlos III, que ator-
ga unes beques anuals con-
siderades de les més impor-
tants en l’àmbit estatal de la
biomedicina. El projecte s’ha
iniciat al gener i tindrà una
durada de tres anys.

Beca per un
projecte sobre
el càncer de

mama

La Federació de l’Ebre
d’Esquerra, demà dis-
sabte, 22 de febrer,
celebrarà a la tarda i a
l ’A ldea, un Congrés
Regional Extraordinari
per escollir els candi-
dats a les eleccions
Europees del 25 de
maig de 2014.
Les persones que vul-

guin ser candidates
podran presentar la
seva candidatura fins
dos dies abans del
Congrés, especificant
si opten a ser el pri-
mer representant de
les Terres de l’Ebre o
bé a la resta de la ll is-
ta. 
Cada persona haurà de

presentar els avals
corresponents al 3 %
de la militància de la
Federació. 
En principi, al Congrés
s’escolliran tres candi-
dats, però no és segur
que tots tres puguin
incorporar-se definit i -
vament a la ll ista elec-
toral ,  perquè això

dependrà de com aca-
barà presentant -se
ERC a les eleccions, si

en solitari o bé en coa-
l ició amb altres par-
tits.

La Federació de l’Ebre d’ERC escollirà aquest
cap de setmana els candidats 

a les eleccions europees

ACTUALITAT

FOTO: PERE PRLPZ
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El fracàs té un poder trans-
formador molt gran.
Aquesta és la idea de fons
de la Jornada «L'èxit del
fracàs» que la UOC organit-
za a Tortosa conjuntament
amb l'Associació de Dones
Empresàries, Directives i
Emprenedores de les
Terres de l'Ebre (ADEDE), el
proper dimecres 26 de
febrer a la tarda. L'objectiu
de la jornada és "transme-
tre la valorització del fracàs
com un instrument molt útil
per a l'emprenedoria i la
gestió i direcció d'empre-
ses".
La delegada de la UOC a
Tortosa, Teresa Nielles, ha
explicat que la intenció és
"veure el fracàs com un ins-
trument útil en l'evolució

empresarial o personal del
qual podem treure un apre-
nentatge". Nielles ha apun-
tat que aquestes iniciatives
potencien "una cultura posi-
tiva del fracàs i ajuden a
trencar l'estigma que pesa
sobre la paraula i sobre qui
s'ha d'afrontar a ella". En la
mateixa línia s'ha expressat
la presidenta d'ADEDE,
Cinta Pascual, que ha recal-
cat que l'associació que
ella representa està integra-
da per moltes dones que
"han lluitat i han tirat enda-
vant després d'un fracàs".
Durant la jornada, la profes-
sora de la UOC Marta
Zaragoza farà una introduc-
ció filosòfica a la idea de
fracàs i el director de la
UOC Business School, Joan
Torrent, serà l'encarregat
de conduir una taula rodo-
na on diferents empresaris

de les Terres de l'Ebre expli-
caran les raons de la fallida
d'algun dels seus projectes
i les lliçons que han extret
amb vista a futures expe-
riències personals i empre-
sarials d’èxit. Tot plegat per
constatar que el fracàs "és

una via més per conèixer
les oportunitats de negoci".
"Hem de concebre el fracàs
com una experiència positi-
va que forma part de l’evo-
lució natural d’un emprene-
dor per a generar valor en
la societat", diu Torrent.

Entre els ponents, hi haurà
persones com Anna
Giménez, gerent de Granja
Luisiana; Carol Allepuz,
gerent de Fergarcia;
Assumpció Colom, directo-
ra de màrqueting de
Grisverd; i Joan Antó,
President Executiu de
Perfect Group (L’onada,
Pisoperfecto, Televisió
TTEE, Hipotecamania,
FISS, Franquiciamania).
Per fer més viu el debat, a
la fila zero del públic, hi
haurà altres professionals
que donaran el seu punt de
vista sobre el fracàs i l'èxit
com són Jeroni Castell, xef
del restaurant Les Moles;
Enric Ginovart, CEO a
Incubalia; Pili Montesó, pro-
fessora de la URV; Joan
Estellé, gerent a Mundo
Parquet i Pere Clotet, psicò-
leg.

l grup tonyinaire Balfegó
considera que l'oposició
d'Ecologistes en Acció a
l'ampliació de la seva
granja de tonyines a la
costa de l'Ametlla de Mar
(Baix Ebre) és "poc realista
i infundada". 
L'empresa retreu a l'orga-
nització, que ha presentat
al·legacions a l'estudi d'im-
pacte ambiental, un intent
de confusió "malintencio-
nada" sense "base real"
per vincular el projecte

d'ampliació a l'increment
de captures que demana
el sector. "Són coses que
no tenen relació directa",
assegura Balfegó en un
comunicat. Els ecologis-
tes van adduir com a prin-
cipal argument per opo-
sar-s'hi que la població de
tonyines adultes, les que
es capturen i destinen a
l'engreix dins la granja,
encara no s'ha recuperat.
En aquest sentit, l'empre-
sa ha volgut remarcar que

la tonyina roja, efectiva-
ment, es troba immersa
en un pla de gestió i recu-
peració acordat per
l'ICCAT -sigles en anglès
de la Comissió
Internacional per a la
Conservació de la Tonyina
Atlàntica- que inclou diver-
ses mesures de protecció,
entre les quals, la quota
de pesca anual de 13.400
tones que es reparteixen
les diferents flotes del
Mediterrani.

La setmana passada va
tenir lloc la primera reunió
de la Taula Comarcal de
Turisme de la Ribera
d'Ebre, integrada per 20
membres que representen
als ajuntaments, al Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre i als empresaris
turístics de la comarca
(allotjament, restauració,
serveis turístics, navegació
fluvial i canterers). La taula
té per objectiu crear un
espai de trobada del sec-
tor turístic de la comarca
per al consens, la coordi-
nació d'accions com a
base de treball conjunt a
l'entorn d'un projecte comú
de desenvolupament turís-
tic.

Potenciar el sector
turístic a la 

Ribera d’Ebre

La Federació de
Discapacitat Intel·lectual
de Catalunya (Dincat) ha
decidit impulsar, junta-
ment amb un equip de
dietistes-nutricionistes de
la Universitat de
Barcelona (UB), un estudi
sobre els efectes del
suport nutricional en les
persones amb discapaci-
tat intel·lectual que pre-
senten obesitat. 
La Fundació Mercè Pla,
entitat de referència a les
Terres de l’Ebre en l’aten-
ció social de les persones
amb discapacitat intel·lec-
tual, no ha dubtat en par-
ticipar d’aquest estudi
pioner a nivell de
Catalunya.

La Fundació
Mercè Pla

participa en un
nou estudi

La UOC i ADEDE organitzen 
una jornada d'elogi al fracàs

L'activitat, que comptarà amb les experiències d'empresaris i emprenedors del territori, tindrà lloc el proper dimecres 

El grup tonyinaire de l'Ametlla de Mar assegura que “són coses que no tenen relació directa”

ACTUALITAT

Balfegó desvincula l'ampliació de la granja de tonyines 
amb un increment de les captures
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El Parc Natural del Delta
de l'Ebre del Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural va realitzar fa
unes setmanes el cens
hivernal d'ocells aquàtics.
El comptatge hivernal d'o-
cells al delta de l'Ebre s'in-
tegra dins de
l'International Waterbird
Census (IWC), el qual té
com a objectiu quantificar
anualment el nombre d'o-
cells aquàtics que hiver-
nen en més de 80 països
d'Europa, l'Àsia i el nord
d'Àfrica. Les dades obtin-
gudes permeten conèixer
a escala global l'estat de
conservació d'aquestes
espècies, i, a escala local,
avaluar la capacitat d'aco-
llida de les zones humides
del delta de l'Ebre.
S'han comptabilitzat
315.343 ocells aquàtics,
màxim valor que s'ha
enregistrat des de l'inici
d'aquest tipus de cens
(1972) i que se situa un
29,1% per sobre de la
mitjana dels efectius

hivernals d'aquests
darrers 10 anys. El grup
més destacat ha estat el
dels anàtids (51% dels
efectius).
Els limícoles constitueixen
el segon grup d'ocells
aquàtics millor represen-
tat, amb 80.830 exem-
plars (26% del total).
Els ardeids han presentat
resultats molt contrastats
segons l'espècie conside-

rada, ja que mentre que
algunes, com ara l'agró
blanc, Egretta alba, i el
martinet de nit,
Nycticorax nycticorax,
han assolit màxims histò-
rics, d'altres, particular-
ment el martinet blanc,
Egretta garzetta, i l'esplu-
gabous, Bubulcus ibis,
han mostrat significatives
davallades d'un 30-40%
en relació amb els 10

darrers anys.
Altres espècies, pertan-
yents a grups diversos i
ben representades en
aquest cens, han estat els
17.971 flamencs,
Phoenicopterus roseus,
(màxim registre històric),
els 3.899 capons reials,
Plegadis falcinellus, i els
100 becplaners, Platalea
leucorodia. Autor foto:
Roberto Zaffi 

Rècord d'ocells aquàtics al Delta de l'Ebre
Aquest hivern, amb 315.343, ha assolit enguany el màxim del registre històric

Avui divendres 21 de febrer
fins a vuitanta veïns de
Roquetes ompliran les gra-
des del Canal Terres de
l’Ebre per participar en el
programa ‘Plaça Major’. Es
tracta d’un nou format televi-
siu, en rigoròs directe, on al
llarg d’una hora i mitja els
representants d’aquest
popular municipi del Baix
Ebre explicaran a tot el terri-
tori el bo i millor del seu
poble.
El programa naix amb un
enfoc participatiu i popular,
per a lluir els aspectes més
destacats del municipi invi-
tat. Dirigit i presentat per
Jaume Borja, acompanyat
per Noemí Alquèzar, està
dividit en tres parts. En la
primera es tractarà la part
institucional, històrica i iden-
tificativa del municipi; en la
segona els aspectes econò-
mics (amb presència de

destacats empresaris i
comerciants locals); i en la
tercera els aspectes més
socials, culturals i lúdics.
Han confirmat la seua
presència representants
dels tots els partits polítics,
encapçalats per l’alcalde
Francesc Gas, historiadors,
artistes i representants de la
pràctica totalitat d’entitats.
Entre les curiositats més
destacades hi haurà la
presència d’un aparador de
productes (on no faltaran les
famoses punyetes de
Roquetes, l’oli i tant produc-
tes com aporten els invi-
tats); i també que al final el
programa prepara un cop
d’efecte al voltant de la
popular i tradicional cançó,
la jota ‘De Roquetes vinc, de
Roquetes baixo’. 
El programa s’emetrà deu
cops durant el cap de set-
mana, i també estarà dispo-

nible a la plataforma ebredi-
gital.cat. El programa
‘Plaça Major’ és setmanal,
però un cop al mes farà una
edició especial ampliada,
dedicada íntegrament a un
municipi de les Terres de
l’Ebre per difondre els seus
valors més positius, i sovint
desconeguts per al gran

públic. 
Està esponsoritzat, entre
d’altres, per l’IDECE (Institut
per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre), i
en les properes edicions es
dedicaran a l’Ampolla i a la
Ràpita. 
L’objectiu és que en aquesta
primera temporada un total

de 10 municipis ebrencs (un
al mes, en principi tots els
tercers divendres de cada
mes), passen pels estudis
de Canal Terres de l’Ebre, la
qual cosa acabarà sumant
una convocatòria de prop
de 1.000 persones partici-
pant de la televisió en direc-
te.

Roquetes serà protagonista de ‘Plaça Major’,
un nou programa participatiu i popular de Canal TE

Una persona ha quedat
ferida aquest dimecres
al migdia en l'incendi
d'una masia a Tortosa,
segons han informat els
Bombers de la
Generalitat. 
L'incendi s'ha produït
poc després de tres
quarts d'una del migdia
en un habitatge del nucli
de Vinallop, a la Torre del
Capi. 
Les flames han afectat la
planta baixa de la casa,
que té dos pisos d'alça-
da, i com a conseqüèn-
cia, el propietari de la
masia, un home de 54
anys, ha patit cremades
de caràcter menys greu
en intentar apagar el foc
i el SEM l'ha evacuat
amb ambulància a
l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa.

Un ferit en
l’incendi d’una
masia a Tortosa

ACTUALITAT

“Un 29.1 % per sobre

de la mitjana dels

efectius hivernals

d’aquests 10 anys”

Dirigit per Jaume Borja, convoca 80 veïns en directe a les 10h, avui divendres

La intervenció en el tram,
que abraçarà des del camí
del cementiri fins al carrer
Mare de Déu de
Montserrat, consistirà en
realitzar els treballs per
dignificar els serveis, el
traçat, l’arbreda i, en defini-
tiva, tota la zona que
actualment suporta un
gran volum de trànsit tant
humà com automobilístic i
que amb els anys s’ha con-
vertit en una de les artè-
ries principals del municipi.
Les obres que es finança-
ran en càrrec al pressu-
post municipal i que esta-
ran executades per la bri-
gada municipal, planers a
l’atur i empreses de la
població, tenen la preten-
sió d’ordenació urbanísti-
ca, millora del trànsit rodat
i dotació de serveis nous al
tram. En aquest sentit els
treballs a realitzar consisti-
ran en el talat i trasplantat
de l’arbreda, aixecament i
anivellació del terreny,
col.locació de pluvials i cla-
vegueram, substitució de
serveis existents, imple-
mentació de nou enllume-
nat públic led, renovació
de l’asfalt i creació d’una
zona de seguretat davant
l’Escola Jaume Balmes
amb estampat de formigó.

Arranjament
del tram final
del passeig de
les escoles, a

Santa Bàrbara
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El guanyador de la XIIa edi-
ció del Premi de Narrativa
Vila de l’Ametlla de Mar ha
estat Jordi Romeu de Sant
Pere de Riudebitlles, l’Alt
Penedès, amb l’obra
Petonets pels puestos o a
la recerca de l’amor sincer.
Una obra còmica que té un
rerefons emocional i és
que segons l’autor al finalit-
zar la novel·la t’adones que
el protagonista “és un inútil
sentimental i, per tant, és
incapaç de comprendre el
perquè de la seva ruptura i
les necessitats de la seva
parella”.
Romeu, de 35 anys és
Llicenciat en Ciències de
l'Activitat física i l'esport,
en Publicitat i Relacions
públiques, i bomber de pro-
fessió, ha dedicat els
últims quatre anys a la cre-
ació literària i ara veu com
es compleix el seu somni:
la publicació de la seva
novel·la. 
I és que el premi de narra-

tiva Vila de l’Ametlla de Mar
està valorat en 3.000
euros i la publicació del lli-
bre a través de
Cossetània. Aquest premi
està destinat a la promoció
de les joves plomes que
sobren camí en el món de
la literatura.
“Quan vaig rebre la notícia
no m’ho podia creure.
Penses que hi ha moltes
obres i amb molt de nivell
perquè escollin la teva.
Però així ha estat i m’han
donat una alegria enorme”,
subratlla l’autor.
Petonets pels puestos o a
al recerca de l’amor sincer
va ser la guanyadora per
unanimitat d’entre les 27
obres presentades i les
darrers 16 seleccionades
pel Jurat. 
Un Jurat format per repre-
sentants de la cultura local
i comarcal i per guanya-
dors dels premi d’anteriors
edicions (Joan Rebull,
Marta Magrinyà, Judit

Huertas, Olga Gas, Manel
Alarcón i Dani Boquera
com a Secretari).
El premi es lliurarà, com en
les darrers edicions, en el
marc de la celebració de
Sant Jordi al Castell.

La Fira comença avui, fins diumenge, a l’EMD de Jesús

Inauguren el campanar del Poble Nou

Més d’una quarantena de
representants dels sectors
agroalimentari, turístic i cul-
tural de les Terres de l’Ebre
es varen reunir novament
per tal de seguir dissenyant
els continguts i l’estratègia
que ha de seguir l’Escola de
Sabers. La reunió va tindre
lloc a les instal·lacions de la

cooperativa Soldebre i va
comptar amb les interven-
cions del seu gerent, Josep
Estrada, i de la responsable
de l’empresa d’activitats
turístiques Gubiana dels
Ports, Vicky Carles. La tro-
bada va servir per concretar
la línia de treball de l’Escola
de Sabers.

Escola de Sabers

L'Ajuntament de Tortosa i el
Centre de Recursos
Pedagògics del Departament
d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya
organitzen una nova edició
del programa educatiu
"Descobreix la teva ciutat",
que es ve celebrant des de fa
26 anys. En total, hi prendran
part 2.777 alumnes de 16
centres educatius, els quals

podran participar en les 15
diferents activitats ofertades
adreçades a donar-los-hi a
conèixer els serveis i espais
de la ciutat, amb un total de
120 tallers. Aquests espais
s'expliquen als escolars de
manera adreçada a cada
franja d'edat, i es duran a
terme amb la col·laboració
de 27 monitors, majoritària-
ment treballadors municipals. 

‘Descobreix la teva ciutat’

La presidenta d'aquesta
entitat, Margaret Nofre, i el
president de l'EMD de
Jesús, Pere Panisello, han
participat en la presentació
mentre els clients del
Mercat municipal han pogut
fer un tast d'alllioli. Els res-
taurants de Plat i Got oferei-
xen aquests dies menús
especials on l'oli d'oliva té
un protagonisme destacat.
19ena edició
La XIX edició de la Fira de
l'Oli de les Terres de l'Ebre
es podrà celebrar amb nor-
malitat malgrat la campanya
nefasta que han patit, sobre-
tot, les comarques del Baix

Ebre i el Montsià. A un any
dolent amb baixa producció,
se li ha sumat la davallada
en la qualitat per l'afectació
de la mosca de l'oliva.
Davant d'això, i després de
reunir-se amb les cooperati-
ves, els organitzadors de la
fira de l'oli, que se celebra a
Jesús, van acordar rebaixar

a la meitat els costos per
estand. "Davant de les pers-
pectives tan complicades
que teníem, estem satisfets
que el sector hagi continuat
apostant per la fira de l'oli",
ha manifestat el president
de l'EMD de Jesús, Pere
Panisello. I és que l'any pès-
sim que ha tingut el sector

olivarer, especialment al
Baix Ebre i el Montsià on la
producció ha caigut en prop
de la meitat, sobretot per la
sequera i la plaga de la
mosca. 
"La rebaixa del 50% en el
preu dels estands ha fet que
el sector hagi respost, i ara
confiem que ens faci bon
temps i vingui gent", ha
assegurat Panisello.
A més de la vintena de pro-
ductors d'oli que estaran a
la fira, el certamen també
tindrà expositors d'altres
sectors agroalimentaris, hi
haurà una mostra gastronò-
mica, i com a novetat, una
exposició d'aus. A més,
també hi haurà els tradicio-
nals concursos d'allioli,
llançadors de pinyols d'oliva
amb la boca, o de plega-
dors manuals d'olives. El
certamen també inclou tas-
tos d'olis, la trobada de gra-
llers i dolçainers dels Països
Catalans, o el concurs de
pintura. La XIX Fira serà
inaugurada pel xef del
Torreó de l'Indià, de l'Hotel
Villa Retiro, una estrella
Michelin, Fran López.

L'oli d'oliva protagonitza els menús dels 
restaurants coincidint amb la Fira de l'Oli de 

les Terres de l'Ebre

Una demostració de des-
tresa en l'elaboració d'un
bon allioli ha servit aquest
dimarts per donar el tret
de sortida a les VIII
Jornades Gastronòmiques
de l'oli d'oliva, que organit-
za l'associació Plat i Got i
que, un any més, han pre-
sentat al Mercat de
Tortosa.

Jordi Romeu, guanyador del
XXIIè premi de Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar

El premi de narrativa està valorat en 3.000 euros i la publicació del llibre a través de Cossetània

ACTUALITAT

L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, l'alcaldessa del Poble
Nou, Encarna Ferré, el presi-
dent de la Diputació, Josep
Poblet i el representant del
Bisbat, Mossèn Membrado,
van inaugurar les obres de
rehabilitació del campanar de

l'Esglèsia del Poble Nou. El
campanar, un element
emblemàtic, s'ha pogut restau-
rar gràcies a un conveni entre
l'Ajuntament d'Amposta, la
Diputació i el Bisbat de
Tortosa. Es podrà visitar a par-
tir de Setmana Santa.

La 19 edició de la Festa de la
Carxofa finalitza amb èxit de
participació i complint amb
escreix les previsions de l'or-
ganització que havia preparat
14.000 racions per a la
degustació que va tenir lloc al
pavelló firal d'Amposta el dis-
sabte dia 15 de febrer. Així,
tot just al moment de
començar la degustació que
es va iniciar sobre les 11.30
del matí ja s'havien reunit
3.500 persones per tastar els

plats cuinats amb la carxofa
com a element principal, a la
una del migdia ja s'havien
venut tots els tiquets disponi-
bles, i el càlcul final és que
s'ha arribat als 4.000 assis-
tents. Per primer cop, a més,
es va triar el millor tast de car-
xofa d'entre tots els que
havien cuinat els restaurants
participants. 
El guanyador va ser el
Restaurant Gatsby, amb el
seu arròs vegetarià.

La junta de Govern de l’Ajuntament d’Amposta va aprovar
les bases, en la sessió duta a terme el dia 14 de febrer de
2014, per participar a la desfilada de comparses de car-
nestoltes. 

Actualitat

L'edició 2014 del cicle de
Formació Alternativa que orga-
nitza la regidoria de Joventut
de l'Ajuntament de Tortosa, es
presenta aquest any amb un
format que inclou 12 cursos
amb temàtiques molt variades
-un dels trets distintius del pro-
grama- que es realitzaran
entre els mesos de març i
setembre amb l'habitual atura-
da del mes d'agost. Els cur-
sos a desenvolupar en aques-
ta edició inclouen temes com
la risoteràpia, l'expressió cor-
poral, la dansa urbana o la

cuina vegetariana, entre d'al-
tres. Els diferents cursos van
adreçats, depenent de quin
curs es tria, a persones amb
edat mínima de 12, 14 o 16
anys, i no tenen límit d'edat
màxima. El preu de cada curs
es de 7,10 euros i s'imparti-
ran en diferents espais de la
ciutat, la majoria al Centre
Cívic de Ferreries.
Inscripcions: Punt Jove al
Centre Cívic (tel. 977 50 45
73), per correu electrònic a
puntjove@tortosa.cat, o a
www.puntjove.tortosa.cat.

Formació Alternativa

19a. Festa de la Carxofa, a Amposta

El premi es 
lliurarà en el marc
de la celebració
de Sant Jordi, al

Castell
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CRAC de la setmana: Víctor Altadill, licenciat en Història i Periodisme
MICHEL VIÑAS

DES DEL 2009 A MADRID: “HE CELEBRAT MÉS TITOLS DEL BARÇA A LA CIBELES QUE A CANALETES”

Victor Altadill és de Tortosa.
Té 42 anys. Licenciat en
Història i Periodisme, es va
iniciar a Ràdio Gràcia i va
començar a la COPE fent
pràctiques. Allí va conèixer i
va treballar amb el seu mes-
tre, José Maria Garcia (imat-
ge de la foto) fent el segui-
ment diari del Barça i sent
l’inhalàmbric en els partits
del primer equip blauigrana.
Després d’aquesta etapa a
la COPE, va tornar a la capi-
tal del Baix Ebre com a cap
d’informatius a Ràdio
Tortosa. Va ser també
redactor de TV3 a l’Ebre
durant uns mesos. I al 2001
s’incorpora al Grup Godó,
arribant al 2009 a Madrid
formant part d’una delega-
ció del grup. Es la sisena
temporada que està a
Madrid, on també va ser
protagonista de les tertúlies
d’Estudio Estadio amb Juan
Carlos Rivero, en la tornada
en antena del programa
esportiu. Donava la ‘nota
catalana’ a la tertúlia. També
donava els ‘apunts cata-
lans’, des de Madrid, amb
intervencions puntuals a
RAC1, al programa Al
Primer Toc. Es el nostre
crac d’avui.
Més Ebre: Quina és la seua
funció a Madrid?.
Víctor Altadill: La delega-
ció que estem a Madrid bus-
quem convèncer a les grans
empreses per captar-les

perquè la seua publicitat, a
Catalunya, la facin a RAC1,
líder absolut d’audiència des
de les 7 del matí fins la una
de la matinada. Perquè con-
siderin que les emisores
nacionals, a Catalunya, amb
tot el respecte, no tenen
tant de seguiment. És la rea-
litat.  RAC1 ha comportat un
canvi generacional. Ha
adquirit una bossa de pro-
fessionals que va quedar
buida i ha crescut, amb
sinèrgies amb la
Vanguàrdia, de forma
meteòrica. Té el rècord
d’oients amb gairebé
750.000, una xifra històri-
ca, considerant, per exem-
ple, que Catalunya Ràdio, en
èpoques daurades amb el
Puyal o amb Antoni Bases,
no va superar els 600.000.
ME: I com va? 
VA: La valoració és bona.
La delegació del Grup Godó
a Madrid som ambaixadors
de Catalunya. Fem la nostra
feina i estem en una bona
línia pel que respecta els
objectius. Tot i que hi ha mit-
jans a Madrid que volen
dinamitar RAC1 dient que és
nacionalista, nosaltres acla-
rim que és una ràdio feta
per als catalans però sense
aprofundir en qüestions poli-
tíques, que no és vegi com
segons qui vol intentar que
es vegi. Ens trobem amb
algun inconvenient puntual
com aquest, però en gene-

ral és per estar satisfets.
ME: Per tant, es desmitifica
la llegenda... 
VA: Per descomptat. El
tema dels ‘polacos’ està
superat a Madrid. Penso
que ser català a Madrid té
més avantatges que incon-
venients.
ME: Per què? 
VA: Perquè si et pregunten
d’on ets i dius que gallec, no
se li dóna més rellevància.
Però, en canvi, quan dius
que ets català no passes
desapercebut i, de forma
totalment positiva (sempre

hi ha alguna excepció però
és molt esporàdica), la con-
versa continua i sempre
s’estableix algun vincle. La
veritat és que no és el que
s’arriba a dir. Es polititza
molt el tema, i més ara,
però la realitat és ben dife-
rent. Es conviu força bé. A
més, jo estic prou integrat.
Vaig arribar al 2009 i, coin-
cidint amb aquesta etapa
gloriosa d’èxits del Barça,
puc assegurar que he cele-
brat més títols del Barça a la
Cibeles que no pas a
Canaletes...

ME: Amagat? 
VA: (riu)...Bé, celebrant-ho
una mica d’amagat..., de
Kamikaze, però celebrant-
ho.
ME: Vostè que està a
Madrid. S’ha imputat al
Barça pel cas Neymar. Des

de mitjans catalans s’afirma
que a Madrid tenen molta
part de culpa de que això
sigui així. Què ens diu? 
VA: En aquest sentit, parlar
de Madrid és parlar de
Florentino. Ell està obsses-
sionat en dinamitar aquest
cicle existós del Barça.
Persecució a Messi, bus-
cant enfrontament entre
Guardiola i ‘Tito’ Vilanova,
ara amb el tema de Neymar
i el seu pare, pressionant a
ministres com va informar
Xavi Bosch...Florentino té
tentacles a Moncloa, a la
llotja del Bernabèu, a
Brusel.les i si visqués
Franco, els tindria al Pardo.
Es un Tiburon. Per mi, ell té
dos objectius. Guanyar la
‘décima’ i també carregar-se
aquest període triomfal del
Barça. Voldria la normalitat
de la ‘Quinta del Buitre’ quan
el Madrid ho guanyava tot i
ningú l’inquietava.
ME: Així, té molt poder? 
VA: Si. El té.
ME: Vostè té nous projec-
tes, a més de tot el que està
fent? 
VA: Si. Tinc un projecte per-
sonal que estic començant i
que m’impedeix seguir en
activitats com la que feia a
Estudio Estadio o a Al
Primer Toc. Més endavant
en parlarem. Però ja t’ho
avanço a tu, Michel, i als lec-
tors de Més Ebre.

“Els tentacles de Florentino arriben a la

Moncloa, a Brusel.les i, si visqués Franco, 

arribarien fins i tot al Pardo”

El tortosí Víctor Altadill treballa amb un grup

de professionals que es troben a Madrid com

a ambaixadors del grup Godó.
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La fita és històrica. A les
Terres de l’Ebre, per recordar
un equip líder a la jornada 25
del campionat, ens hem de
remuntar a l’època en blanci-
negre. I l’Ascó està fent histò-
ria. Una il.lusió per una pobla-
ció, per un club i per una
comarca que té amb l’equip
asconenc el seu referent i el
seu millor ambaixador.
El conjunt de Rubio va guan-
yar un rival directe: el
Cornellà. Un partit molt com-
petit i igualat. En el que l’Ascó

va fer l’1-0 a l’inici de la sego-
na meitat, amb gol de
Canadell, però en el que el
Cornellà va demostrar el seu
potencial reaccionant i empa-
tant poc després arran d’un
gol en una acció a pilota atu-
rada, l’assignatura pendent
asconenca en defensa. La
clau fou que, sis minuts més
tard, a la sortida d’un altre
córner, Denís Coch va marcar
un gran gol amb el cap. Es va

sofrir però el liderat ja es va
celebrar un cop va acabar el
duel. L’Ascó, líder provisional,
defensarà aquesta condició
al camp del Santboià, diu-
menge.
Per la seua part, la Rapitenca
va perdre al camp del
Santfeliuenc (2-0). L’equip, tot
i la derrota, va millorar i va
oferir una altra imatge. El tèc-
nic Teixidó, que la setmana
abans va carregar amb els

seus jugadors, en aquesta els
felicitava: “no hem puntuat
però estic satisfet de l’equip i
del partit. Penso que el resul-
tat, sense desmèreixer al
Santfeliuenc, ha estat inflat.
Però el seu encert ha decidit.
Crec que si juguem amb
aquesta implicacció i actitud,
ens en sortirem”. La
Rapitenca farà una assem-
blea divendres (plana 3).
Independentment de si es
confirma el grup d’inversors o
no, ha de buscar la victòria en
un duel que és definitiu: con-
tra el cuer la Gramanet.
Només val la victòria. L’equip,
a hores d’ara, s’ha d’aillar de
totes les rumorologies que hi
ha al voltant del club en
aquests moments. 

L’Ascó fa història: és líder

L’Ascó va guanyar el
Cornellà (2-1) i, d’a-
questa forma, amb la
suspensió del duel entre
el Cerdanyola i l’Europa,
per incidències (0-0,
minut 39) va dinar diu-
mege líder. Una fita
història per una equip
que, amb cos tècnic i
plantilla per lluitar pel
títol de campió, està
il.lusionant, amb els
seus èxits, un poble i
una comarca. I també a
les Terres de l’Ebre. 

TERCERA DIVISIÓ

A la jornada 25, lidera la taula. De forma provisional per la suspensió del Cerdanyola-Europa

M.V.

L’Ascó és líder de Tercera divisió.

Derrota al camp del
Santfeliuenc i ja està en

zona de descens
directe. Partit clau

diumenge amb el cuer,
la Gramanet. A la

Devesa (12 h)

UE Rapitenca

Amposta i Jesús i Maria perden i es compliquen

L’altra cara 
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va perdre al camp
de l’Alpicat (2-0). Era una bona
ocasió considerant que el con-
junt lleidatà era el cuer. Però
l’Amposta no va estar a l’altura,
fent una imatge impròpia d’un
equip que busca la permanèn-
cia. L’Alpicat, amb dos jugadors
menys a la segona part, va sa-
ber armar-se i va mantenir el re-
sultat davant d’un Amposta ino-
perant i que segueix sense
guanyar fora. Jugant així, impos-
sible. Diumenge té una nova final
a casa, contra el Catllar. S’ha de
recuperar la línia com a local i
buscar la victòria. El Catllar, amb
problemes, està en diàmica ne-
gativa. Tretze jornades, només
una victòria. No es pot fallar.
Ventura podria tornar. El jugador
aldèa, per una topada en el par-
tit contra l’Horta, fou traslladat
en una ambulància a un centre
clínic. L’ambulància va sofrir un
accident a Amposta i del mateix,
per prevenció, Ventura fou baixa

a Alpicat.
El Jesús i Maria, per la seua

part, va perdre contra el Tàrrega
la possibilitat de fer un salt amb
una tercera victòria seguida (1-
3). Ferreres va fer l’1-0 però una
indecisió va costar l’1-1. El partit
va estar igualat i obert, sense
ocasions, fins que Carvallo va
fer una gran jugada i l’1-2. Acte
seguit, confusió de Sergi Auré i
del seu xut va venir un rebot i l’1-
3. El Jesús i Maria visita demà el
Balaguer. Un dels darrers cartut-
xos. 

El futbol ebrenc és diferent.
Aquí gairebé sempre hi ha noti-
cia. El CD Tortosa celebra avui
la seua assemblea extraordinà-
ria per aclarir el seu futur. La UE
Rapitenca, amb connotacions
que poden ser diferents, la farà
divendres vinent.

La possibilitat que hi hagi un
grup d’inversors per a la Rapi-
tenca s’ha de confirmar, però
està sobre la taula. Si es confir-
ma, el soci decidirà. 

Hi haurà opinions de tot ti-
pus. Però, segons expliquen
des del club, mai seria un
traspàs o una venda. Per tant,
s’haurà d’escoltar. ¿I si...i si...i si
es confirma el que sembla, per
què no provar-ho? Potser no es
perdria res. I la situació, en tots

els ambits,
no pot es-
tar més di-
fícil. Per
tant, podria
ser una so-
lució, en el
cas que es confirmi i que no
quedi en una anècdota. Està
clar també que aquests projec-
tes han estat, en ocasions, fa-
raònics i que han acabat gene-
rant problemes. Però la
Rapitenca es pot salvar o pot
anar fins i tot a Segona catala-
na. Evitar-ho i rebre una inversió
potser interessant. Haurem
d’esperar. per saber-ho i per si
es ratifica el projecte o per si no
ho fa i acabaran tenint raó els
que veuen fantasmes. 

Són dies d’assemblees

El partit entre el S. Bàrbara i
el Pinell serà el de la jornada a
Canal Terres de l’Ebre, diumen-
ge 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.

S. Bàrbara-Pinell, a Canal Terres
de l’Ebre, diumenge (22 h) 

L’opinió de Michel

IRIS SOLÀ

La junta comunicarà oficialment que no seguirà

Avui divendres, assemblea
CD TORTOSA

Aquesta nit, a les 21.30 ho-
res en primera convocatòria i
a les 22 en segona, el CD Tor-
tosa celebra l’assemblea ex-
traordinària anunciada. En la
mateixa, la junta actual anun-
ciarà que no té intencions de
seguir. Però, tal com ja va ma-
nifestar, continuarà formant
una gestora, si és necessari,
mentre dura el període de pre-
sentació de canditures presi-
denciables.

Com hem vingut dient les
darreres setmanes, rumors n’-
hi ha molts però en ferm, no hi

ha oficialment cap alter-

nativa. Es
cert que
ha hagut
interés i
persones
que han
parlat amb directius per infor-
mar-se, però res seriós.
Caldrà esperar. També per sa-
ber si la junta actual, d’alguna
manera, acaba decidint conti-
nuar si no apareix ningú en uns
mesos. Incògnites. Moltes.
Malgrat tot, la junta encara ac-
tual segueix treballant i ha or-
ganitzat una festa de carnaval
el proper 28 de febrer al Pave-
lló Firal de Remolins. Es tracta
d'una activitat pensada com un
event complentari a la tasca
habitual de l'entitat, aprofi-
tant el cap de setmana on l'ac-
tivitat futbolística queda atura-
da i amb un intent
d’aconseguir ingressos. Una
bona mostra de l’interés en mi-
llorar amb el possible.

Si surt algú, i s’aprova,
ja hi hauria president.

Si no, començarà el
procés per la

presentació de
candidatures

Futur
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El Perelló va empatar a la Ca-
nonja (2-2). Un empat força va-
luós que s’ha d’intentar fer bo
en la complicada confrontació
de diumenge, amb la visita del
Morell, segon classificat. 

Amb el triomf contra el Ro-
quetenc, aquest punt a la Ca-
nonja és positiu. La primera
meitat va ser equilibrada. El Pe-
relló va tenir dues opcions, una
inicial de Roger i una rematada
al pal de Mohe. La Canonja va

gaudir també de la seua. I poc
abans del descans, un jugador
local va desviar la pilota i va fer
el 0-1. A la represa, Pedra, va
entrar i la Canonja va notar-ho.
Arran de dues indecisions visi-
tants, els locals van remuntar.
El primer va ser un gran gol. La
lectura més positiva per als pe-
rellonencs, fou la capacitat de
reacció. Narcís va tenir una op-
ció i Roger va empatar culmi-
nant una contra. Tudela, de fal-

ta, va poder fer el 2-3. L’empat,
però, fou el resultat més just.
El Perelló va tenir la baixa d’A-
lex Clua. Amb molesties, va es-
tar a la banqueta. No puntuava
fora des del 20 d’octubre, quan
va guanyar a l’Ampolla. 

El Perelló torna a puntuar fora
3 MESOS DESPRÉS. VA EMPATAR A LA CANONJA (2-2)

L’Alcanar va vèncer a Calafell
(1-4) en un partit que no va ser
trampa. Els canareus van obrir
aviat el partit al seu favor amb
gols dels seus canoners ac-
tuals. Quique Chimeno i Rome-
ro. Els dos van marcar i al 23’
l’Alcanar ja guanyava per 0-2. La
ratxa de Chimeno és espectacu-
lar. I la de Romero, extraordinà-
ria. Fou un jugador incorporat
durant la primera volta, un cop
es va produir la baixa d’Adrià

Fernandez. El jugador, que venia
de Primera catalana, del grup 1,
a canvi de la feina que facilita el
tècnic Alfonso Royo a diversos
jugadors, es va incorporar. I
està donant un gran resultat. A
la represa, amb el 0-2, l’Alcanar
es va acomodar i el Calafell va
marcar. Però la clau fou que ac-
te seguit, Adrià Balsells va fer
l’1-3 i el partit va quedar senten-
ciat. Romero va tornar a marcar,
fent el quart. L’Alcanar està a to-

car de la zona capdavantera. Els
dos partits que ha de jugar
abans del descans, són claus
per vincular-se a les primeres
quatre places. Diumenge rebrà
el Catalònia i dijous (20.30 h) a
l’Aldea, visitarà l’Ampolla en par-

tit de recuperació.

Chimeno i Romero, tàndem letal 
L’ALCANAR (10 PUNTS DE 12) ES SITUA A LA ‘POMADA’

El Gandesa va vèncer el Catalònia en un partit en el que fou el con-
junt visitant qui es va avançar arran d’un gol d’estratègia. A la sortida
d’un córner, Cornejo va fer el 0-1. Però el gandesa ja havia avisat
abans i va tenir altres opcions clares. Fran, porter del Cata, va estar
molt encertat evitant aquestes ocasions. A la represa, en canvi, el Gan-
desa no va crear tantes oportunitats però si que fou més efectiu amb
els gols de Genis i de Gumiel, ja en la recta final. Es va patir però el
triomf fou merescut. El Cata va veure trencada la ratxa de les darre-
res jornades. El Gandesa, que ha perdut els dos darrers desplaça-
ments, ha de guanyar a la Selva, demà, si vol estar dalt de tot.

El Gandesa ha de guanyar a la Selva
per optar a la segona plaça

VA VÈNCER EL CATALÒNIA, DIUMENGE PASSAT (2-1)

El Roquetenc s’esforça per sortir-se’. I, amb només deu
punts en 21 jornades, ja està virtualment a Tercera catalana.
A hores d’ara la zona de permanència està a 15 punts. Una
quimera, quan manquen 13 partits. Ja cal pensar en la tem-
porada vinent, i en reestructurar el club esportivament, con-
siderant també les dificultats econòmiques que té l’entitat. 

Davant el Valls, Ramon va fer l’1-0. El Valls va empatar però
el Roquetenc estava viu i es va posar per davant amb el gol
de Quim. Malgrat jugar amb deu, el Valls va remuntar i es va
emportar els punts a darrera hora. 

La dinàmica d’un cuer acaba
condemnant al Roquetenc

NOVA DERROTA, AMB EL VALLS (2-3)

CANALTERRES DE L’EBE

L’Ampolla va guanyar 2-0 a la Cava.

CANAL TE

El Tortosa havia de recuperar-se
si no volia despenjar-se de les
primeres places. El R. Bítem es
presentava al derbi anant per da-
vant a la taula. Aquesta lectura,
a més de la derrota de la prime-
ra volta a Bítem i també l’actitud
dels darrers partits, sobre tot el
de la Cava, va fer que el Tortosa
surtís del tot aplicat, amb molta
intensitat. Una intensitat que va
mantenir en moltes fases de
duel. Així mateix, el partit no se li
podia posar millor quan Ramon
aprofitava un rebuig de Povill per
marcar l’1-0 (2’). Javi Asín podia

estar en fora de joc en l’acció
prèvia. El Tortosa va poder jugar
amb una variant respecte la
seua proposta habitual. Va po-
der estar més replegat, deixant
que el rival tingués la pilota. I va
poder ser un xic més directe.
Tot estava controlat fins que al
25 un desajust de marcatge va
facilitar la rematada extraordinà-
ria de Joel Crespo (1-1). El Torto-
sa va acusar el gol i va perdre ri-
gor tàctic. I el R. Bítem va
aprofitar-ho per crear espais i te-
nir dues ocasions molt clares,
davant de porta. No va encertar

i de l’1-2 es va passar al 2-1
arran d’un penal de Chechu, per
interceptar la pilota amb el braç
des de la tanca. A la represa, fou
el R. Bítem qui va acusar el gol
rebut. Gerard, en un córner, va
marcar el 3-1. Però el derbi tenia
vida. Sota una intensa pluja, es-
tava obert i atractiu. Un gran gol
de Puig va ser el 3-2. No obs-

tant, la clau per al Tortosa fou
que va tenir resposta quan pitjor
podia estar. Bona jugada i penal
de Povill a Moha. Penal i expul-
sió. Moha no va fallar i va decidir.
Sergio Ruiz tindria l’ocasió però,
quan les consignes eren per un
altre llançador, va decidir tirar un
penal i per segona setmana va
fallar-lo. Amb el partit trencat i el
R. Bítem abocat, el Tortosa va
fer el 5-2 amb gol de Verge (91’).
Resultat inflat però victòria treba-
llada d’un Tortosa que va millo-
rar. El R. Bítem ha estat de pega
en les dues darreres jornades. 

Millor versió del Tortosa contra un R. Bítem que perdona
Els de Nando Crespo van millorar i es tornen a enganxar a la part alta de la taula

5-2

L’Alcanar visitarà
l’Ampolla, a l’Aldea

Dijous vinent, 20.30 h

Els de Bítem van
perdonar dues ocasions

clares per fer l’1-2.

Amb l’1-1

Una acció del derbi entre el Tortosa i el R. Bítem.

OBRES AL CAMP DE L’AMPOLLA. S’espera que a finals del proper mes de
març ja estigui la gespa artificial. Les obres estan en marxa.

L’Ampolla està sent la revela-
ció de la temporada. Ha tornat a
agafar una ratxa positiva (10
punts de 12) i amb un partit
menys, està en la cinquena
plaça. Diumenge va vèncer a la
Cava (2-0) en un derbi igualat i
també cal dir que obert. Els dos
equips van tenir opcions a la pri-
mera meitat. Però el partit era

molt equilibrat entre dos equips
ben posats. L’Ampolla, fidel al
seu estil, va armar-se bé al da-
rrera i va buscar crear contres
amb les referències ofensives
que disposa. A la represa, el
partit va decidir-se. Aviat, l’am-
postí Regolf (quina temporada
està fent!) va marcar un gran
gol. Amb l’1-0, la intensitat del

duel va ser màxima. La Cava va
obrir-se mentre l’Ampolla va ju-
gar com més li agrada. La Cava
va tenir opcions, però sense en-
cert. Una caiguda de Chicho va
suposar-li una lesió a la cadera.
25’ va trigar l’ambulància en po-
der emportar-se al jugador que
va estar a terra. Ja es recupera.
El partit es va reempendre i la

Cava va perdonar una ocasió
per empatar. I va tenir la darrera
amb una centrada xut des de la
dreta. En temps afegit, Brigi,
que tornava, va marcar el 2-0 en
una gran acció individual. Resul-
tat inflat. Però l’Ampolla s’enlai-
ra. I visita demà un R. Bítem que
té dubtes a casa i que porta
dues derrotes seguides.

Gran temporada de l’Ampolla que demà visita el R. Bítem
VA GUANYAR A LA CAVA, PER EFECTIVITAT (2-0)

Diumenge, els de
Molinos reben el segon

classificat

Morell
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TERCERA CATALANA

Fa quatre anys vaig anunciar una exclusiva: un grup xinès que podria fer una
aliança amb La Sénia per portar-lo a Segona divisió. No anava mal encaminat.
Fa dos anys ja em vaig pronunciar sobre la Rapitenca que podria arribar a sego-
na divisió B; no anava mal encaminat. I ara la bomba ha esclatat a la Rapitenca.
El divendres dia 28 de febrer hi ha una assemblea extraordinària on s’ha d’apro-
var una joint venture amb una empresa promotora de futbol per potenciar el fut-
bol base i portar-lo a categories màximes, nacionals i el primer equip per sobre
del Nàstic, Reus, ser el primer equip de la província i intentar arribar a segona
divisió. Jo sóc home prudent i la idea és meravellosa, però vull veure la lletra peti-
ta, sé que qui hi ha darrere del projecte són bona gent, però com es diu: “el camí
es fa caminant i sempre hi ha obstacles”. Sé moltes coses del projecte a llarg termini i és il·lusio-
nant. Pot ser la Rapitenca el Vila-real de Catalunya, pot ser la Rapitenca un club envejat a Catalunya.
La base ja està, una afició que va demostrar la seva constància en anys de bonança que era la de
més quantia en Tercera divisió en espectadors. Hi ha un president, Don Ramon, que és una gran
persona, el míster Teixidó és més un entrenador de Segona divisió que de Tercera, i estima tant la
Rapitenca com qualsevol rapitenc, serà perquè dorm amb una dona bella amb sang d’aquestes
terres. Hi ha un secretari tècnic que porta la veu cantant d’aquest club fa 20 anys retransmetent els
partits en directe, serà el futur president o el futur alcalde.
A la Rapitenca, amb el salt quantitatiu de regional a tercera i aglutinar el poder del futbol base ebrenc
no n’hi ha prou, volen arribar més lluny, si és necessari a primera divisió. Però atenció: a grans puja-
des grans baixades, jo sempre sóc caut. L’important és que hi ha gent inversora que vol apostar
per la Rapitenca, però el club com a tal serà dels socis, aquesta empresa posarà el money i més
coses que no puc dir. Perquè han escollit aquest club? Molt fàcil, on van anar no van arribar a una
bona entesa i es van dirigir a la Rapitenca, no només per invertir per comprar la plaça del club en
tercera. I el Senyor Fernando i Don Ramon, que són uns genis, els van dir: “I perquè no parlem de
poder fer coses junts?”. No els va convidar a una paella perquè si haguessin provat els llagostins
d’aquesta població ja haurien signat una acord, però han de ser els socis els que dictin sentència a
aquest projecte il·lusionant. Aquí hi ha gent amb idees i alguns amb diners. Els de l’Ascó líders en
tercera divisió, la Rapitenca amb el projecte de pujar a segona divisió B o on calgui. Com veuen en
futbol som grans, som aquí quatre gats en quant a població, però en impulsos del futbol superem
al Nàstic i al Reus. Aquí som genis i figures, som la cinquena província, Catalunya vol ser indepen-
dent, des de la capital de Barcelona no ens estimen molt. ¿Per què no crear una província indepen-
dent i ens separem d’Espanya i Catalunya? Siguem la Suïssa d’Espanya. Vostès diran que avui no
estic centrat. Fa uns anys dos genis que eren uns llunàtics van crear Google i Apple en un garatge.
Avui tenen part del poder mundial. Aquí som grans en aquesta terra i en futbol, els millors. Sort RAPI-
TENCA.
QUE PASSARÀ A L’ASSEMBLEA DEL TORTOSA. Res, seguirà l’actual junta fins a final de temporada,
i al juny potser surti un president. O potser part d’aquesta junta continuï. 
QUI ÉS EL MILLOR JUGADOR EBRENC?. Crec que aquest pot arribar molt alt, i és del meu poble, La
Sénia, és l’Ivan Capitán encara és cadet i ha marcat 39 gols en quinze partits, també ha jugat alguns
partits amb el juvenil i ha marcat 11 gols, i és el novè golejador de la categoria tot i que ha jugat
molt pocs minuts, a més ja ha estat convocat per al primer equip. Aquest xaval arribarà molt lluny,
a més és molt humil. Em vaig posar en contacte amb ell i això és el que em va dir: “Simplement faig
el que sé fer intentant superar-me a cada partit i mai em conformo amb el resultat ni en la manera
de jugar, sempre vull una mica més. La meva millor qualitat penso que és la velocitat i per això és
el que intento aprofitar més. En marcar un gol sento emoció per poder haver ajudat a l’equip i més
si són partits importants”. Sort Ivan, la meva intuïció és que arribaràs a la lliga anglesa.
AQUESTES NÚVIES SÓN MERAVELLOSES. No diré el seu nom, és un míster de tercera Catalana:
“que els jugadors tinguin núvies em sembla formidable; estan així més equilibrats, però si algun tren-
ca que ho faci a l’estiu que si ho fan en pretemporada jo he de fer de psicòleg”. “Noto darrerament
una ansietat minuts abans d’acabar l’entrenament és com si haguessin d’anar a sopar amb elles
totes les nits”.
QUÈ PASSA AMB REVERTE?. Reverté no va durar ni un hivern amb Teixidó. Va camí de rècord, qua-
tre equips en menys de 365 dies. La temporada passada va acabar a Valls i aquesta va fitxar pel
Tortosa, després va saltar a la tercera divisió amb la Rapitenca i ara entrenant a l’Amposta, o sigui
si juga en aquest equip batrà el rècord guines, tres categories en pocs mesos. Jo no sé si és un
enfant terrible aquest Reverte. No puc jutjar-lo, no el conec. Sé que quan era un nadó era un sant.
La vida ens canvia, però si de veritat ho és aquest noi el que necessita és que entreni a un equip de
futbol base. Segur que canviaria. Però també els dic que si va marxar de la Rapitenca no va ser l’ú-
nic culpable.
PODEN BAIXAR AMPOSTA, JESÚS I MARIA I RAPITENCA. Aquest era el titular del meu primer article
del mes de gener i quan ha passat un mes i uns dies es confirma la meva teoria. Que es salvin els
tres és gairebé impossible, que baixi un és possible, que baixin dos el 50%, i que baixin tres impos-
sible, però la meva editorial ja predeia que aquest final de temporada serà dur, molt dur.
ELS MILIONARIS DE L’ASCÓ. Ja són líders, a falta d’un partit de l’Europa que es va suspendre per
haver batussa. Qui ho havia de dir que serien primers en tercera divisió un equip que navegava a la
segona o tercera regional no fa moltes temporades. I ara el dia 5 de març ha arribat a una de les
fases finals de la Copa Catalunya i juga amb l'històric Sabadell. El Senyor Miguel, el president, no és
milionari, però de sentiment si que ho és i sobre tot per veure el seu equip com és el club número
14 de Catalunya, a hores d’ara.
RAPITENCA, SENYOR RAMON LA SALVACIÓ DEPÈN TAMBÉ DE VOSTÈ. Em preocupa la situació de
la Rapitenca i l’estat anímic dels seus jugadors, i també la visita del cuer Gramenet que només ha
guanyat dos partits i aquests en camp contrari, amb la qual cosa si apliquem aquesta teoria pot ser
un partit trampa per a la Rapitenca. Confien que guanyaran, però no hi ha rival fàcil. Amb un punt ja
és penúltim la Rapitenca en els sis partits jugats. Només dir una cosa al president Senyor Ramon,
o els partits que es juguen a casa es juguen a portes obertes o la Rapitenca podria baixar.
JESÚS I MARIA I AMPOSTA EL PERILL MOLT A PROP. L’Amposta és capaç del millor i el pitjor, el
Jesús i Maria com sempre a casa va perdre en un minut que per a ells sempre és una davallada, els
65/80’ davant d’un gran Tàrrega. Els ha costat adequar-se a aquesta categoria, a les primeres nou
jornades 0,55 punts per partit i en les últimes onze jornades 0,78 punts per partit, els fitxatges es
van fer massa tard, vaig dir que l’equip era just per la categoria i així ha estat. L’Amposta fora de
casa no va fi, només quatre punts trets i van perdre al camp del cuer que jugava amb nou jugadors,
l’ansietat de rematar el partit els va trair. Dimarts va jugar el Barça i el míster Nacho no va perdo-
nar, va haver entrenament. Diumenge hi haurà partit clau contra el Catllar, equip amb una mini crisi
que ha passat d’estar en primeres posicions a només guanyar un partit en les ultimes tretze jorna-
des, partit trampa per a l’Amposta.
SEGONA CATALANA, ELS EQUIPS EBRENCS VAN FER BÉ ELS DEURES A LA PRETEMPORADA. La
única bona notícia d’aquesta categoria és que dels últims sis classificats només hi ha un equip

Salta la bomba a la Rapitenca, de l’infern a la lluna

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

ebrenc, aquí els deures es van fer bé en pretemporada, gairebé tots els equips, l’Ampolla fitxant gent molt
jove, la Cava fitxant estrelles, el Remolins-Bítem gent amb ganes que corren i un bon míster, el Jesús
Catalònia un equip sacrificat, el Gandesa mantenint el bloc i incorporant jugadors compromesos, el Tortosa
recolzant-se amb el planter, l’Alcanar amb fitxatges de campanetes, el Perelló confiant amb el mateix bloc
i tenint a Molinos que és un crac. Els equips que tenen bones plantilles són el Vila-seca, Canonja i Cambrils,
uns estan a prop del descens i d’altres ho palpen, ull amb aquests tres equips que a partir d’ara es poden
reforçar. Aquesta Segona Catalana no és fàcil, ara el domini és ebrenc. Però les primeres places les lide-
ren tres equips del Camp de Tarragona que la temporada passada estaven a Primera Catalana, el Reddis,
Morell i Valls, mentre que del quart lloc al desè estan els set magnífics de les nostres terres, només sepa-
rats per vuit punts més, més igualtat impossible. Sergi Navarro no va poder guanyar al seu ex equip i sor-
tir com un torero de l’estadi. El Tortosa va guanyar amb cinc gols i Javier Asin no va mullar, darrerament
ha perdut una mica el seu punx. El resultat és un xic enganyós, dos gols locals de penal, i el Remolins-Bítem
amb el 4-2 va fallar un penal. El segon en dos jornades.
No sé que els hi donen als seus jugadors, el tàndem Tomàs i Oscar, al Cata, en les tres últimes jornades
el seu equip ha marcat sempre al minut 5-10, però en aquesta jornada van sucumbir davant un Gandesa
que va guanyar merescudament, tot i que els seus jugadors fallen molts gols. L’Alcanar va començar mala-
ment però només porta dues derrotes en les últimes deu jornades, i a més té el trio: Romero, Ximeno i
Adrià sempre amb la canya preparada per pescar, a més aquest equip en tots els partits ha marcat i ja és
l’equip més golejador amb 54 dianes sense comptar la jornada pendent contra l’Ampolla. Els de Cotaina
son uns mata gegants; a les últimes jornades cap equip ha pogut guanyar-li excepte el Vila-seca, set equips
van sucumbir, uns amb derrota, altres amb empat. Per al Roquetenc el conte s’ha acabat, només una meta:
mirar cap a la propera temporada. La Cava aquest any tampoc pujarà, l’Ampolla li va guanyar la partida en
els dos enfrontaments, amb un empat i una victòria, però ull a la dada, els tres últims desplaçaments de
l’equip de Santi Forner tres derrotes i vuit gols encaixats. Els jugadors del Perelló van fer un gran partit a
la Canonja, va marcar Roger que va molt fi, en les últimes cinc jornades només una derrota, el diumenge
arriba el Morell, serà un partit molt dur i hauran moltes targetes.
TERCERA CATALANA - QUI SERÀ EL CAMPIÓ, CAMARLES O ULLDECONA? L’Ulldecona té polvora en la seva
davantera, el Deltebre un fortí en defensa i el Camarles fora de casa balla la jota ebrenca, mai perd.
Comença el compte enrere, em surten per a final de temporada 27 punts per al Camarles, 30 l’Ulldecona,
Deltebre 25, o sigui quedaria Camarles 73 punts, Ulldecona 72 i Deltebre 67, això tot són números, però
des d’aquesta jornada cada setmana anirem comprovant aquests números i saber ja en Setmana Santa qui
serà campió. Quins són els equips que estan més en forma? l’Ulldecona, La Sénia, Camarles, Santa Bàrbara
i Horta per aquest ordre en les últimes set jornades. Com diria Julio Iglesias “la vida segueix igual”, no van
fallar Camarles ni Ulldecona, i van punxar Deltebre i Flix. No sé si la setmana passada el míster Sansano
els va llegir la cartilla a la plantilla, si així va ser va donar resultat, van guanyar a Pinell i això complica la
classificació a aquest equip que potser no havia de haver cessat al seu míster. L’Ametlla va sucumbir a
Camarles, no va merèixer la derrota, guanyava 1-3. Es testimoni el secretari tècnic Bertomeu: li vaig dir
“guanyareu 4-3” i així va ser.. Ho sento per Narcís que està traient petroli d’aquest equip. La meva aposta
per Ulldecona i Camarles segueix ferma des del principi de temporada, però la meva pregunta: els interes-
sa l’ascens per patir a Segona Catalana? La Sénia continua imparable, vuit jornades sense perdre, però jo
preferiria veure’l amb resultats més mòdics i veure gent només del planter. L’Alcanar B surt del descens,
el Pinell i Sant Jaume es compliquen, el Vilalba té un partit diumenge que es juga gairebé la categoria con-
tra el Deltebre. L’Ulldecona té un partit trampa a l’Ametlla, l’equip del Montsià no sap el què és guanyar dos
partits fora de casa de forma consecutiva. De moment els partits són tranquils, m’estranya en aquesta
categoria la bona harmonia que hi ha.

L’Alcanar va guanyar a l’Aldeana

per 2-0 i segueix imparable, tot i

la derrota a Vilalba, rival directe.

Els canareus ja estan fora de la

zona de descens. El partit es va

decidir en un minut a la segona

meitat (53 i 54). El minut fatidic

pels visitants, quan van arribar els

gols locals. Els aldeans van pro-

testar i per això les expulsions.

ALCANAR-ALDEANA 2-0

L’Horta continua enlairant-se. Amb
una línia ascendent. Porta 10
punts de 12 i sobre tot s’està fent
fort a casa. En un partit renyit i
molt igualtat, va sentenciar l’encert
dels locals, amb gols de Joan
Esmel al primer temps i del benifa-
lletenc Emilio al segon. Amb el 2-
0, el Móra va intentar-ho però
sense punx. L’Horta té un partit
per a recuperar.

HORTA-M NOVA 2-0

El Batea va trencar la ratxa nega-
tiva de tres derrotes al camp del
cuer amb 4 gols del pichichi
Cristian. Al descans es va arribar
amb l’1-4. Cristian (3) i Enric van
marcar per al Batea. Lluís pels
locals. A la represa, Cristian i Eloi
(2) van fer els gols visitants. Josep
va marcar el segon local. El Batea
té baixes importants com la
d’Agustí, amb una estrabada. 

R. BITEM-BATEA 2-7

Deltebre i la Sénia van empatar
sense gols en un partit en el que
van haver-hi opcions però en el que
les defenses van imposar-se i en el
que ofensivament no va existir la
precisó necessària. Pel Deltebre cal
destacar que continua ferm en
defensa, és l’equip menys golejat. I
una derrota en setze jornades.
Mentre que la Sénia ja porta vuit
partits sense perdre. Progressa.

DELTEBRE-LA SÉNIA 0-0

El Camarles continua líder. Va
sofrir per guanyar a l’Ametlla que a
la segona part es va avançar amb
l’1-3 amb els gols de Mikel, Rullo i
Avraham que van capgirar el que
havia fet Prades. Al final, però, el
líder va traure’s el domini del rival
de sobre. I va remuntar amb gols
de Florin enmig de l’euforia. La
Cala no va merèixer perdre. Waka
és baixa amb lligaments trencats. 

CAMARLES-L’AMETLLA 4-3

Tres punts d’or per a seguir a la part
alta de la taula. El partit es va deci-
dir aviat quan al minut 9 l’Ulldecona
guanyava 0-2 (Santi i Ivan). Va reac-
cionar el Pinell, amb ocasions i bona
actitud.Però un autogol de
Hammamoui va sentenciar. Ell va fer
l’1-3. Amb el Pinell van debutar
Manzano i Guillermo, de Barcelona.
Abdul per una topada va necessitar
l’assistència de l’ambulància. 

PINELL-ULLDECONA 1-3

El S. Bàrbara, amb gol del veterà
Johan, va salvar un punt en temps
afegit. Un empat que possible-
ment va ser el més just. El Flix es
va avançar amb gol d’Oscar però
no va saber decidir. I els locals, en
dinàmica positiva, van creure en
les seues possibilitats i van empa-
tar. Cal lamentar les lesions de
Gilabert i del porter Lluís. El Santa
porta 16 punts de 24.

S. BÀRBARA-FLIX 1-1

El Corbera es va refer amb una gole-
jada contundent contra el Vilalba. Un
partit liderat pel veterà Quique
Cornejo que ja es situa entre els
millors golejadors. El partit ja es va
decidir al primer temps quan els
locals van posar-se amb el 2-0. Juan
Caballos va fer el 3-0 a la represa i
el Vilalba es va diluir. Al 63, tot deci-
dit amb el 4-0. Els de Poley hauran
de seguir sofrint. 

CORBERA-VILALBA 4-0

El Sant Jaume va tornar a puntuar
després de quatre derrotes. L’equip
va millorar, tot i que amb les condi-
cions que està el camp, és compli-
cat poder fer-ho millor. L’Olimpic va
sumar un empat i haurà de seguir
sofrint, com el Sant Jaume, per la
permanència. Partit travat. 

SANT JAUME-OLIMPIC 0-0
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquet.-Benissanet
(16.30h)

Campredó-Xerta (18 h)
la Cava-Godall (16 h)
S. Jaume-Ascó (16 h)
Tivenys-Ginestar (16 h)

diumenge
Bot-Jesús i Maria (16 h)
la Galera-Catalònia (16 h)
Ebre Escola-Arnes (16.30 h)

RESULTATS

21a jornada 4a catalana

Arnes-Benissanet sus

Xerta-Roquetenc 1-5

Godall-Campredó 4-0

Muntells-la Cava        0-1

J. i Maria-Sant Jaume     4-2

Catalònia-Bot 2-1

Ginestar-la Galera      1-0

Ebre E-Tivenys              2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       20 91 9 60

2. Campredó  19 56 26 40

3. Tivenys   20 47 26 40

4. Roquetenc19 46 29 38

5. Benissanet 19 41 39 37

6. Ginestar    19 50 23 36

7. Catalònia   18 38 24 35

8. Arnes       19 29 21 32

9. Ebre E      20 24 29 28

10. J i Maria   18 38 34 26

11. la Cava    20 36 40 25

12. Ascó       19 47 47 22

13. la Galera  20 17 28 21

14. Bot         20 27 48 16

15. Xerta       19 26 64 10

16. Muntells   19 13 63 2

17. S. Jaume  20 8 84 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Fontsanta-Olerdola

Levante-Ac Catalunya

S. Andreu-Riudoms

Suburense-S. Cugat

Es Valls-Santboià

At. Vilafranca-Molins

Camp Clar-Gladiador

Tortosa E-Vilanova

RESULTATS

19a jornada 

Vilanova-Olerdola 1-0

Ac Catalunya-Fontsanta   0-3

Riudoms-Levante  1-1

S. Cugat-S. Andreu      2-3

Santboià-Suburense    2-1

Molins-Es Valls 4-1

Gladiador-At. Vilafranca   1-1

Tortosa E-C. Clar           2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 54 18 48

2. Tortosa E 57 24 42

3. Molins 65 28 39

4. Vilanova 40 24 38

5. Santboià 42 35 37

6. Es Valls 45 28 36

7. Camp Clar 61 33 35

8. Vilafranca 33 32 27

9. Sant Cugat 38 44 24

10. Levante 25 36 23

11. Sant Andreu 36 51 21

12. Suburense 30 42 19

13. Riudoms 26 37 17

14. Gladiador 23 76 5

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Pla-Vinyets

Borges-Quintinenc

Icomar-Gavà

Begues-Ulldecona

Montserratina-Monjos

la Cava-S. Sadurní

Vallirana-Cunit

RESULTATS

17a jornada 

Cunit-Vinyets 3-6

Quintinenc-Pla 3-1

Gavà-Borges sus

Ulldecona-Icomar 2-1

Monjos-Begues 3-5

S. Sadurní-Montserratina   3-3

Vallirana-la Cava 0-6

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 108 11 47

2. Ulldecona 108 16 44

3. la Cava 92 13 41

4. Icomar 56 15 40

5. Cunit 69 44 31

6. Begues 59 38 29

7. Quintinenc 33 45 19

8. Vinyets 41 68 19

9. Monjos 35 46 18

10. Pla 36 57 17

11. S. Sadurní 24 47 15

12. Borges 42 125 12

13. Vallirana 19 67 7

14. Gavà 7 137 1 

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Alcanar-Amposta

Rapitenca, descansa

Catalònia-Tortosa

Perelló-la Cava

Roquetenc-Canareu

Ulldecona-Filrey R. Bítem

la Sénia-Jesús i Maria

Aldeana-Vinaròs.

RESULTATS

15a jornada 

la Cava-Roquetenc      sus

Amposta, descansava

Ulldecona-Canareu  3-0

Tortosa-Perelló 2-1

Rapitenca-Aldeana 3-8

J. i Maria-Alcanar     3-4

Filrey R. Bítem-la Sénia  2-1

Vinaròs-Catalònia          2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 45 14 38

2. Amposta 42 13 32

3. Ulldecona 38 17 27

4. Alcanar 35 26 27

5. Aldeana 52 20 25

6. Rapitenca 27 35 19

7. Tortosa 31 35 17

8. Flirey R. Bítem 29 51 16

9. J. i Maria 22 41 14

10. Roquetenc 22 32 13

11. Canareu 23 34 13

12. Catalònia 32 43 11

13. la Sénia 34 47 11

14. Perelló 16 40 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra Nova-Camarles (16.30 h)
diumenge

L’Ametlla-Ulldecona (18 h)
Olimpic-Horta (17 h)

Batea-S. Jaume (16.30 h)
la Sénia-R. Bítem (16 h)
Vilalba-Deltebre (16 h)

Aldeana-Corbera (16.30 h)
Flix-Alcanar (16.45 h)

S. Bàrbara-Pinell (16.30 h)

RESULTATS

21 jornada, Tercera catalana  

Pinell-Ulldecona 1-3

Camarles-l’Ametlla 4-3

Horta-Móra Nova 2-0

S. Jaume-Olimpic 0-0

R. Bítem-Batea 2-7

Deltebre-la Sénia 0-0

Corbera-Vilalba 4-0

Alcanar-Aldeana 2-0

S. Bàrbara-Flix 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 21 46 23 46

2. Ulldecona 21 49 24 42

3. Deltebre 21 36 15 42

4. Batea 21 54 39 38

5. Flix 21 43 27 36

6. Corbera 21 45 36 35

7. Aldeana 21 36 36 31

8. Horta 20 28 32 31

9. la Sénia 21 43 30 31

10. S. Bàrbara 21 37 34 30

11. Móra la Nova 21 39 34 28

12. Olimpic 21 46 43 27

13. Alcanar 21 29 39 25

14. l’Ametlla 21 37 39 24

15. Pinell 20 34 37 23

16. S. Jaume 21 28 54 22

17. Vilalba 21 23 59 17

18. Rem-Bítem 21 21 73 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 14

R. Bítem-l’Ampolla (16 h)
Reddis-Tortosa (16 h)

la Selva-Gandesa (16.30 h)
diumenge

Alcanar-Catalònia (16.30 h)
Cambrils-Calafell (12 h)
la Cava-Vilaseca (17 h)
Perelló-Morell (16 h)

Valls-Canonja (16.30 h)
Roda-Roquetenc (16.30 h)

RESULTATS

21 jornada, Segona catalana

Gandesa-Catalònia 2-1

Calafell-Alcanar 1-4

Vilaseca-Cambrils 0-1

l’Ampolla-la Cava 2-0

Tortosa-R. Bítem 5-2

Morell-Reddis 0-0

Canonja-Perelló 2-2

Roquetenc-Valls 2-3

la Selva-Roda Berà 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 21 51 8 54

2. Morell 21 38 21 39

3. Valls 21 36 25 38

4. R. Bítem 21 42 28 36

5. l’Ampolla 20 38 25 35

6. Gandesa 21 32 26 35

7. Tortosa 21 39 29 34

8. la Cava 21 26 25 33

9. Alcanar 20 54 39 31

10. Catalònia 21 28 23 28

11. Canonja 21 29 32 26

12. Perelló 21 33 44 25

13. Roda Berà 21 23 31 25

14. Vilaseca 21 28 30 24

15. Cambrils 21 21 32 19

16. la Selva 21 28 53 15

17. Calafell 21 18 61 11

18. Roquetenc 21 18 50 10

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va guanyar el
Cornellà i va acabar la

jornada com a líder
provisional de la

classificació. Fita històrica.

Líder
Palamós-Vilafranca

Rapitenca-Gramanet (diu 12 h)
Terrassa-Santfeliuenc

Masnou-Vilassar
Cornellà-Rubí

Santboià-Ascó (diu 12 h)
Gavà-Figueres

Castelldefels-P. Mafumet
Europa-Manlleu

Cerdanyola-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1.Ascó 25 14 7 4 38 22 49
2. Europa 24 14 6 4 36 17 48
3. Rubí 25 14 5 6 40 26 47
4. Muntanyesa 25 13 7 5 35 20 46
5. Cornellà 25 14 2 9 39 31 44
6. Palamós 25 12 7 6 43 36 43
7. Santfeliuenc 25 12 6 7 31 23 42
8. Terrassa 25 11 7 7 32 25 40
9. P. Mafumet 25 11 6 8 24 21 39
10. Manlleu 25 10 6 9 30 25 36
11. Figueres 25 7 11 7 35 36 32
12. Castelldefels 25 7 9 9 30 32 30
13.   Vilafranca 25 8 5 12 28 30 29
14. Cerdanyola 24 6 10 8 36 41 28
15. Santboià 25 6 8 11 36 39 26
16. Masnou 25 6 8 11 24 36 26
17. Vilassar 25 6 6 13 25 38 24
18. Rapitenca 25 5 9 11 23 40 24
19. Gavà 25 5 3 17 27 39 18
20. Gramanet 25 2 4 19 14 49 10

Tercera divisió RESULTATS
25a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Martinenc-Igualada

Torredem-Tecnofutbol

Amposta-Catllar (diu 17 h)

Torreforta-Alpicat

Tàrrega-Horta

Balaguer-J. i Maria (dis 18h)

Andorra-Viladecans

V. Alegre-Marianao

Vilanova-Almacelles

RESULTATS

21 jornada, Primera catalana

Almacelles-Igualada 2-2

Tecnofutbol-Martinenc 1-0

Catllar-Torredembarra 0-0

Alpicat-Amposta 2-0

Horta-Torreforta 0-3

Jesús i M-Tàrrega 1-3

Viladecans-Balaguer 2-0

Marianao-Andorra 1-1

Vilanova-Vista Alegre 1-1

Primera catalana

Una acció del partit Ascó- Cornellà.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 21 42 21 44

2.  Torreforta 21 42 25 40

3. Viladecans 21 31 20 39

4. Tàrrega 21 26 20 37

5. Torredembarra 21 32 26 36

6. Horta 21 35 25 34

7. Vilanova 21 27 18 31

8. Igualada 21 30 29 31

9. Almacelles 21 29 28 28

10. Tecnofutbol 21 25 27 28

11. Catllar 21 22 23 27

12. Amposta 21 30 31 26

13. Balaguer 21 23 36 24

14. Andorra 21 30 38 23

15. Marianao 21 23 25 23

16. J. i Maria 21 29 44 19

17. Alpicat 21 18 39 15

18. V. Alegre 21 23 40 13

                                                                                                                                          



DIVENDRES 21
DE FEBRER

DE 201418

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

«»

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Pau Mauri es va deixar el futbol
en actiu per una lesió. Però va
seguir vinculat a la UE Tivenys
com a president. Ara està recu-
perat i ha decidit tornar a jugar
a futbol. Serà una bona incor-
poració per un equip que ha
estat molt minvat d’efectius
durant el campionat. I que dis-
sabte va perdre al camp de
l’Ebre Escola en un duel amb
decisions arbitrals que no van
agradar (2-1). El líder Godall per
la seua part va golejar quan
s’enfrontava a un rival de la part
alta de  la taula, el Campredó
(4-0). Però va demostrar que,
un cop virtualment assegurat
l’ascens i el títol, el repte és
guanyar tots els partits. Per
això la bona actitud de tots els
seus jugadors. Ja són 20 victò-
ria (20 jornades). I 91 gols a
favor. 

El Roquetenc, per la seua part,
va guanyar a Xerta (1-5) i
manté opcions, com també el
Benissanet (no va jugar a Arnes
per l’estat del camp, amb tolls
d’aigua per la pluja) i el Ginestar
que va guanyar a la Galera (1-
0). I no ens hem d’oblidar del
Catalònia, que té dos partits
menys que el Tivenys, i està a
cinc punts. Les opcions de
l’Arnes dependran del partit
ajornat contra el Benissanet i
del de diumenge al camp de
l’Ebre Escola.
Femení
Pel que respecta el femení, el
Tortosa Ebre de Primera divisió
va empatar contra el C.Clar (2-
2) i es distancia més del liderat.
A Segona, l’Ulldecona va vèn-
cer, en un partit molt renyit, a
l’Icomar (2-1) així com la Cava,
a Vallirana (0-6).

Pau Mauri torna a jugar,

amb el Tivenys

QUARTA CATALANA I FEMENIA GODALL

Dissabte al mati a las
instal·lacions de les llars
Mundet de Barcelona es va
celebrar el campionat de
Catalunya junior.
A la categoria de -60Kg. Marc
Castellà va quedar tercer ter-
cer. A -66 Kg Cristòfol Daudèn
i Jordi Borrell es van enfrontar
a la final quedant Cristòfol pri-
mer i Jordi segon. A -81 Oscar
Gómez va guanyar el primer
combat, perdent el segon i a la
repesca va vèncer el dos pri-
mers combats però va perdre
el pas per la final de bronze. A

-48 Carla Montañez va fer la
final i guanyar-la quedant pri-
mera. Classificats per la fase
sector del dia 8: -60 Marc
Castella, -66 Cristòfol Daudèn i
Jordi Borrell, -48 Carla
Montañez, tots ells lluitaran per
anar a la fase final del campio-
nat d'Espanya, on ja està clas-
sificada Dainé Cordero que és
la primera del rànquing
Espanyol a -48 Kg. Diumenge
al mati es celebra al Pare
Manyanet de Reus, la primera
jornada de la lliga provincial
per equips benjamí i aleví.

Campionat de Catalunya Júnior
JUDO

PM el 7B-Grup Amics, 6-5
Leis Clas-Casa Maso, 4-9
Toscà-Lucifers B.Aloha, 5-4
I Rehau-CFS Roquetes, 3-6
SA Casals-Moet, 2-4

Classificació
1. Toscà, 23
2. SA Casals, 22
3. Casa Maso, 21
4. Bar Aloha, 17
5. Moet, 17
6. CFSRoqu.,Bar Jordi’s, 12
7. Rehau, 8

8. Leis Clas, 7
9. PM El 7 B, 6
10. Grup Amics, 5
Propera jornada
G Amics-SA Casals
P Remolins P2 16 h
Moet-Rehau
P Remolins P4 16 h
CFS Roquetes-Toscà
P Remolins P2 16.05 h
Lucifers-Leis Clas
Pavelló P2 18.10 h
Casa Maso-PM el 7B
P Remolins P4 17.05 h.

Futbol Sala Tortosa

14A. JORNADA

El cadet masculí, que va
rebre al C.V.Andorra, van
guanyar 3-0 (25-21, 25-17 i
26-24). El juvenil va rebre al
C.N.Sabadell. 3-0 amb par-
cials (25-23, 25-23 i 25-23).
El sènior masculí de segona
catalana, es va desplaçar al
camp del Vilanova. 2-3 amb
parcials (22-25, 23-25, 25-
17, 25-22 i 9-15).
L'equip femení, es va des-
plaçar al camp del Sant
Just,  2-3 amb parcials (25-

19, 24-26, 25-27, 25-21 i
11-15).
En la pròxima jornada, l'e-
quip cadet es desplaçarà al
camp del Granollers, el juve-
nil anirà al camp del Barberà
Comerç Urbà, el sènior
femení rebrà al Vilanova i tot
seguit el sènior de segona
catalana rebrà al Vilafranca.
Per últim el sènior "B" de ter-
cera catalana, es des-
plaçarà al camp del
Manresa.

Els sèniors guanyen fora de casa

CLUB VOLEI ROQUETES

Avatars Academy, l'acadè-
mia esportiva que conté
jugadors de futbol de bona
part de les Terres de l'Ebre,
ha assolit una gran fita.
Avatars ha guanyat el con-
curs fet per l’Institut
d’Esports de Bogotà (IDRD),
per a executar un projecte
futbolístic para el que han
optat representants de
diversos països. Aquest
reconeixement recau sobre
el projecte educatiu iespor-
tiu que ha de desplegar-se a
Colòmbia durant el mesos
de març, abril i juny.
Aquest projecte esportiu
beneficiarà 100 entrena-
dors i 900 joves a
Colòmbia. El benefici en
retorn per als joves de les
Terres de l'Ebre es donarà

quant una sel·lecció d'a-
quests jugadors vindran a
participar al V Campus
Internacional d'Avatars
Academy al juliol d'aquest
mateix any.
Els entrenadors d'Avatars
Academy que realitzaràn
aquesta experiència interna-
cional són: Àlex Gòmez,
Xavi Marquès, Jordi Font,
Alvaro Gallardo, Pedro
Abraham i Emiliano
Cacciatori (fisioterapeuta).
Grans professionals al ser-
vei de l'esport de les Terres
de l'Ebre.
Amb aquest projecte,
Avatars es fa visible al món
i comença a exportar el seu
futbol.
http://futbolavatars.com/w
p-admin/post.php?pos

Avatars Academy exporta 
el seu futbol

NOU PROJECTE

H. Amposta, 25
Castelló, 33
L’Handbol Amposta va veure
frenada la ratxa de tres victò-
ries seguides contra el
Castelló, actualment segon
classificat. El partit va
començar igualat però en els
darrers minuts de la primera
meitat, el desencert local va
coincidir amb l’efectivitat de les
visitants que van agafar un
avantatge que ja no es va

poder eixugar (9-16). A la repre-
sa, les locals van millorar ofen-
sivament però les castellonen-
ques no van perdre pistonada i
van mantenir el seu nivell del
final del primer acte. I així van
conservar l’avantatge fins el
final, acabant-se el partit amb
el 25-33. L’Amposta en la pro-
pera jornada visita el Villaverde,
que és tercer amb 19 punts.
Les ebrenques són quartes
amb 17. 

Es frena l’impuls
CH AMPOSTA LAGRAMA

H Tortosa Hidrocanal 34
H. Vilanova del Camí 23
L’equip tortosí afrontava el

partit després de la gran
victòria contra l’Handbol
Vilamajor, segon classificat.,
amb l’objectiu de canviar el
resultat del partit d’anada, on
va perdre d’una sorprenent
diferència de gols. Les torto-
sines van sortir a la pista amb
una bona defensa però molt

nervioses cosa que, tot i no
perdre el control del joc, van
mostrar un atac descontrolat
i deslluït, arribant a la mitja
part amb un avantatge de
tres gols (13-10). La segona
part fou excel·lent. La superio-
ritat de les locals fou aclapa-
radora, trobant-se còmodes i
resolent des de qualsevol
posició. guanyant el partit par-
cial d’escàndol (21 -13).

Pugen a la tercera plaça
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

La Regata d'Amposta va
concentrar a 350 remers

de diferents punts de
Catalunya i Aragó, que van

competir en les categories
sènior, juvenil i cadet,
cobrint 3 quilòemtres i en
alevins i infantils, on van
remar 750 metres. En les
categories de promoció, en
2 skull aleví, es van impo-

sar Marcel Gálvez i Pep
Carcós (Amposta); en skiff
aleví va vèncer José Maria
Chavarria (Tortosa); en 2
skull aleví van guanyar
Laura Oraà i Àngela
Monclús (Tortosa 2); i en

skiff aleví fou primera Sara
Estévez (Tortosa). 
La própera cita del calenda-
ri serà la Confrontació
Catalana que se celebrarà
els dies 8 i 9 de març a
Banyoles.

Regata d’Amposta

REM

DH Challenge 2014

Els dies 22 i 23 de febrer de
2014, organitzat per la Unió
Ciclista Santa Bàrbara i
patrocinat per l'Ajuntament
de Godall, se celebrarà a la
localitat de Godall el 6é DH
GODALL, cursa de descens
cronometrat de bicicletes de
muntanya, organitzat per la
Unió Ciclista Santa Bàrbara.
Aquest any el descens tor-
narà a ser, la primera prova
puntuable per al DH CHA-

LLENGE 2014, circuit de cur-
ses de descens promogut i
organitzat per la Federació
Catalana de Ciclisme.
El circuit s’inicia al vessant
nord-oest de la Mola de
Godall i finalitza a l’interior del
casc urbà de Godall, amb un
desnivell de 172 metres i una
distància de 1,3 quilòmetres.
La participació en les darre-
res edicions no ha baixat dels
200 corredors.

Serà els dies 8 i 9 de març
a Banyoles, en la

Confrontació Catalana.

Propera cita
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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 PER 4 PERSONES 

• 300 Gr. d`escamarlans
• 200 Gr. de llagostins
• 2 Sèpies
• 150 Gr. pebrot verd
• 50 Gr. de tomàquet ratllat
• 150 Gr. de rap
• 400 Gr. d`arròs
• 2,5 l.. De fumet de peix
• Oli d`oliva
• Sal

PREPARACIÓ:

Agafarem una cassola gran i fonda i fiquem l`oli, el pe-
brot verd tinxat, el rap trossejat i la sèpia, els llagostins,
els escamarlans, i el tomaquet ratllat i es fa un sofregit.
Un cop ja el tenim, tirem l`arròs, li donem dos voltes i
afegim el fumet de peix. Es deixar bullir a foc mig fins
que estigui cuit. Bon profit

Recepta de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Arròs caldós  

HOTEL RESTAURANT JUANITO PLATJA - SANT CARLES DE LA RÀPITA
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel molt ennuvolat en general al quadrant nord-est. Al Pirineu el cel estarà
mig ennuvolat durant tota la jornada si bé fins a mig matí estarà molt ennu-
volat al vessant nord. A la resta el cel estarà poc ennuvolat en conjunt, amb
nuvolositat més abundant de matinada pel pas de núvols alts.

Precipitacions
De matinada se n'esperen de febles i minses al vessant nord del Pirineu. A
partir del matí s'esperen ruixats dispersos i d'intensitat entre feble i mode-
rada al quadrant nord-est que no es descarta que vagin acompanyats de
tempesta; acumularan quantitats entre minses i poc abundants (fins a 20
mm en 24 hores). La cota de neu baixarà de 1600 a 1000 metres al llarg
del matí al vessant nord del Pirineu i voltarà els 1100 metres a la resta del
país.

Temperatures
Mínimes semblants o lleugerament més altes. Màximes en descens entre
lleuger i moderat. Les mínimes es mouran entre els -2 i 3 ºC al Pirineu i
Prepirineu, entre 0 i 5 ºC al Prepirineu i la depressió Central, entre 2 i 7 ºC
al prelitoral i entre 4 i 9 ºC al litoral. Les màximes arribaran a valors d'en-
tre 5 i 10 ºC al Pirineu, entre 9 i 14 ºC al Prepirineu i la depressió Central i
entre 11 i 16 ºC a la resta del territori.

Visibilitat
Bona en general, si bé serà entre regular i dolenta de matinada al Pirineu,
i entre bona i regular al quadrant nord-est. A més, hi haurà algunes boires
i boirines matinals a fondalades de l'interior.

Vent
A les terres de l'Ebre i al camp de Tarragona bufarà el mestral entre fluix i
moderat, amb cops forts i algun de molt fort fins al matí. A l'Empordà bufarà
tramuntana moderada amb cops forts al matí i fluixa a la tarda. A la resta
de la meitat oest bufarà entre fluix i moderat de component oest, amb cops
forts a Ponent i el prelitoral sud. A la meitat est serà fluix de component sud.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL I NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 9°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

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

Aytés Meneses, Agustí    

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

Torrent Costilla, Francisco Xavier   

Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur 

Passatge Júpiter, 18  (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Podràs  desenvolupar els teus   talents  natu-
rals  amb tota facilitat  i llibertat   i et posaràs
en contacte  amb  persones  que t'aporten
imaginació  i creativitat.

Taure
20/4 al 19/5

Sigues sincer  amb tu mateix i així  podràs
avaluar  la nova  situació  que s'està  creant
en la teva  vida amorosa . No tinguis  por dels
canvis  que es puguin  produir.

Bessons
20/5 al 21/6

Si  et dediques  a coses  relacionades  amb
el món  artístic o creatiu, serà  un moment
molt  profitós per a tu.  Succeirà  alguna  cosa
que et  motivarà .

Cranc
22/6 al 21/7

Si treballes  amb socis , és  possible  que hagis
de canviar  moltes coses , que tu  també  sur-
tis  beneficiat  i que les coses  siguin  molt jus-
tes  per a tots.

Lleó
22/7 al 22/8

Tindràs  necessitat  d'actuar  de forma  inde-
pendent , per això  serà  important  que  tre-
ballis  en una  cosa  que et estimuli  les teves
capacitats  i et  suposi  un  repte.

Verge
23/8 al 21/9

Tindràs  bones  oportunitats  per reafirmar  la
teva  personalitat  i descobrir  aquell  que real-
ment tens  ganes de fer. Avui aconseguiràs
tot el que vulguis.

Balança
22/9 al 22/10

En moltes  ocasions  , els teus  mals físics  es
generen  per un mal estat d'ànim , per això,
tracta de ser el més  feliç  que puguis  i des-
cansa bé.

Escorpí
22/10 al 21/11

No facis  imprudències, i si  practiques  algun
esport de risc  o treballes  en una cosa peri-
llosa , extrema les mesures  de seguretat . No
et  deixis  dur pels records 

Sagitari
21/11 al 21/12

Fins  ara  has  pogut  anar   capotejant  el tem-
poral  , però  ara hauràs  de prendre  una deci-
sió referent  a les teves  relacions  sentimen-
tals. És impossible  evitar fer mal.

Capricorn
21/12 al 19/01

L'acudit  no és que  lluitis  amb les teves
pors, el que has de fer  és vèncer-los defini-
tivament  i mirar  el teu  futur  amb  optimis-
me ; realment  es presenta  prometedor .

Aquari
20/1 al 18/2

Els projectes  que has  vingut  planificant  poden
fer-se  realitat, per  això  no dubtis  de parlar
amb  els teus  caps  i exposar-los  les teves
idees. No barallis amb els amics.

Peixos
19/2 al 20/3

Si tens parella estable ,apareixerà  una lluita
interna  que t'obligarà  a canviar  molts  aspec-
tes  de la teva relació . Beu  molta aigua  i
dorm  per  eliminar  el teu mal de cap.
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTOR�

                            

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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La Rosa Mari Vila fa 8
anys va patir un càncer de
mama i en un dels braços
no hi pot tenir cap tipus
d’intervenció, ni prendre la
pressió, ni res. Ella estava
preocupada per si algun
dia li passava alguna cosa
i quedava inconscient, que
la persona que l’atengués
no sàpigues res del tema i
la pugués perjudicar de
per vida. En el cas de
l’Emma Brunet, el que més
li preocupava com a mare
era poder tenir als nens
identificats per si es per-
dien i que fos fàcil de
comunicar-ho als pares,
també explica que el seu
home fa curses de muntan-
ya i “per si mai li passava
alguna cosa”.
Així va ser com les dues
van unir-se i dissenyar un
sistema que pot ajudar a
salvar vides, unes polseres
personals ‘MED+INFO’ que
contenen el perfil mèdic i

el contacte de la persona
que la du posada, i també
uns adhesius per als cascs
‘SOS+INFO’ que contenen
la mateixa informació. La
polsera és de silicona, de
color morat i porta un codi
QR.
Com es llegeix un codi QR
Cada codi QR és únic i
aporta confidencialitat, ja
que per a poder llegir la
informació que conté s’ha
d’estar quiet i a pocs centí-
metres de la polsera. Es
llegeix amb un mòbil amb
connexió a Internet i s’ha
de descarregar una aplica-
ció gratuïta de lectura de
codis QR (l’aplicació gratuï-
ta BIDI), ens explica
Brunet.
Les dues sòcies també
han dissenyat un sistema
per fer més fàcils, i sobre-
tot més ràpides, les tas-
ques als serveis d’e-
mergència a l’hora d’excar-
cerar víctimes de l’interior
d’un vehicle accidentat. Es
tracta d’uns adhesius que
s’han d’enganxar al vehicle
amb un codi QR i que reve-
la a l’instant, a través d’una
captura de mòbil, un mapa
bàsic del model de cotxe
concret, i així poder esbri-
nar tota la informació
necessària. Brunet assegu-
ra que aquest sistema dels
adhesius és molt benefi-
ciós, ja que “en casos d’ac-
cident en que s’ha de tallar
el cotxe per treure’n els
ferits s’han d’evitar els air-
bags per no produir-ne
detonacions perilloses i el

primer que es fa és des-
connectar la bateria (uns la
tenen baix el seient, altres
al capot, etc..)”.
El mecanisme seria
col·locar tres adhesius en
tres zones diferents del
vehicle per a què aquest
pugui ser consultat, i en
només tres segons tindrí-
em un esquema de l’esque-
let del cotxe.
Les dues emprenedores
tenen previst tenir enllesti-
da la web www.medinfo.es
en pocs dies. 
El preu de les polseres és
de 14.95 euros, l’adhesiu
del casc, 11.95 euros; i
els tres adhesius per al
vehicle, 14.95 euros. Cal
destacar que amb els pro-
ductes ‘MED+INFO’ 1 euro
de cada producte anirà
destinat a l’obra social de
Sant Joan de Déu a l’inves-
tigació del càncer infantil.

Codis QR per a casos d’emergència

El destí va voler que
dues dones, una
d’Alcanar i l’altra
d’Ulldecona, tinguessin
la mateixa preocupació,
i aquesta va ser la que
les va portar a conèi-
xer-se en persona. Són
la Rosa Mari Vila i
l’Emma Brunet.

Dues ebrenques creen polseres i adhesius per a vehicles amb codis QR que poden salvar vides

ROSA MARI VILA I EMMA BRUNET

“1 euro de la
venda de cada
producte anirà

destinat a l’obra
social de Sant
Joan de Déu,

per a la 
investigació del 
càncer infantil”
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