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

10.000
EXEMPLARS

La setmana passada, només
com a comparació, vam utilit-
zar el cas del rus Dimitri
Piterman per a situar el que
podia succeir a la UE
Rapitenca, amb un possible
grup inversor que s’havia inte-
ressat per arribar a un acord
per implantar un projecte al
club. Però això no volia dir que
hi hagués un rus al grup en
qüestió. En la mateixa línia,
avui també citem a Piterman
per dir que no vindrà a la
Ràpita. Finalment, una vegada
s’ha parlat del conveni de
col.laboració, no ha hagut
entesa i tot ha quedat en res.
Ja s’havia informat que l’acord
no estava confirmat i que
podia no fer-se com així ha
estat. Avui no hi ha assem-
blea i tot queda igual. 

P3

‘Piterman’ no vindrà a la Ràpita

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. Avui diven-
dres 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.

775 aniversari 

Terres de l’Ebre. Martin Masdeu manifesta
que la sentència del TSJC potser un pas
endavant per buscar la legalització del bloc de
136 pisos. P4

Esports. Fitxatge ‘BOMBA’: la UE Jesús i Maria
fitxa al centrecampista Borja Abènia, exjugador
del Reus de la Segona B i pel que s’havia
interessat la Rapitenca i l’Ascó.                     P11

Terres de l’Ebre. Amposta aprova per
unanimitat reclamar a l’Estat contenció en el
preu del consum elèctric domèstic.
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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 

Ja que el setmanari Més
Ebre em dóna l'oportunitat
que altres no m'han donat,
m'agradaria denunciar públi-
cament el succés què va
passar en el partit de futbol
base entre el Cubelles CF i el
CD Tortosa de cadets, que
es va disputar dissabte pas-
sat. Jo, Carlos Panisello
Montañes, estava mirant el
partit del cadet del Tortosa i
quan faltaven 12 minuts per
acabar-se, un jugador del
Cubelles CF, exactament el
número 9, es fica les mans a
les seves parts reiterada-
ment dirigint-se a la banque-
ta del Tortosa fent el dit 3 o
4 vegades, llavors jo, que
estava assegut abaix al cos-
tat del túnel de vestidors, em
surt dir-li al jugador: “juga,
calla, i no provoquis més”. Si
aquestes paraules meves es
poden considerar com un
insult i van comportar tot el
que va succeir després
demano disculpes. Però com
jo entenc que no és cap
insult, ni és cap motiu per a
que un pare de l’equip visi-
tant salti de la llotja de la tri-
buna de l’estadi per agredir-
me, ho denuncio totalment.
Jo vaig dir-li aquestes parau-
les al jugador però crec que
no havia de ser jo qui hagués
hagut de dir-li, sinó que per a
això estan els entrenadors i
delegats. Estan per a no
fomentar, sinó que per a evi-
tar la violència i la provoca-
ció. 
Acte seguit, el Tortosa
marca el 2 a 1 sortint de la
seva banqueta i celebrant
efusivament el gol, i de la
qual surt un jugador i fa un
'corte de mangas' que jo no
vaig veure perque estava
pujant a les grades, però que
si es va fer ho recrimino
totalment. Quan estava a la
altura de la quarta graderia
se'm dirigeix un pare del
Cubelles saltant les tanques
fixes de la llotja i arribant a la
altura meva per agredir-me,
llavors jo intento defensar-
me agredint-nos mútuament,
llavors el meu fill, Carlos
Panisello Andreu, porter del
cadet del Tortosa que estava
a la banqueta, salta al veure
que el seu pare estava defen-

sant-se d'una agressió, esti-
rant-me del braç em deia:
“papa prou, puja”.
Seguidament, el delegat del
Cubelles saltant la tanca,
puja la grada i li pega un cop
de puny al meu fill a la cara i
li propina diverses patades.
Al veure que el meu fill havia
estat agredit per aquest indi-
vidu em dirigeixo al camp en
busca d'ell, ens enganxem
una mica i jo caic a terra, i
mentres aquest individu se'n
va corrent dins d'un vestidor
i es tanca amb clau, tot i que
hi havia nens petits. Dins de
tot això, entre els jugadors
es van fer empentes i cops
que no tenien res a veure
amb el què diu l'acta del par-
tit. Des d'aquestes línies vull
dir que per favor, que això no
torni a succeir mai més dins
d'un camp de futbol. També
denuncio públicament que de
part del Cubelles no es va fer
una trucada de telèfon dema-
nant disculpes de tot el suc-
ceït al meu fill. Jo vaig ser
qui vaig trucar al coordina-
dor del Cubelles per explicar-
li els fets, i ell em va dir que
a ell li havien dit que jo havia
insultat al número 9. Per
això, dilluns el meu fill es
posa en contacte amb el
número 9 a través de
Facebook i li comenta el que
ha succeït, li diu que jo en
cap moment el vaig insultar, i
aquest nen reacciona dient
que li dóna igual. Vull dir
públicament que jo no vaig
provocar res, simplement em
vaig defensar d'una agressió
a mi i al meu fill. Que quedi
clar! I que per favor, entre
pares i entrenadors que no
se’ns ompli la boca en donar
valors, sinó que ho apliquem
al terreny de joc. Moltes grà-
cies a Més Ebre per poder
denunciar aquests fets, i que
la consciència arribi a tots
els camps i no torni a passar
dins d'un esport tan bonic i
tan passional que es diu FUT-
BOL BASE. 

Carlos Panisello i 
Montañés

Sobre els incidents del partit de
cadets Tortosa-Cubelles

Opinió

La setmana passada presentàvem la noticia
de la UE Rapitenca, d’un possible grup inver-
sor, com la ‘bomba’ informativa. Però també
s’advertia que, malgrat haver-se convocat
una assemblea de socis per avui divendres,
tot estava sostingut a un acord definitiu. A un
acord que, llavors, no existia i que finalment
no s’ha produit. Per tant, tot ha quedat en
una setmana d’expectació i de màxim
interès pel desenllaç d’una història en la que-
que, si més no, la Rapitenca no tenia res a
perdre i molt a guanyar. 
No s’ha vist clar a darrera hora i no hi haurà

novetat. Ara tot són conjectures del que ha
pogut passar. Més rumors i comentaris
sobre el perquè no s’ha conegut la realitat
de l’afer, del projecte que podia il.lusionar
però que era un enigma. També vam dir la
setmana passada que podia ser un compte
de fades o que podien haver-hi fantasmes,
com alguns consideraven. I potser ha estat
això últim, perquè aquestes intervencions
sempre són complicades i amb possibilitats
de risc. Avui no hi ha assemblea. No hi ha
grup d’inversors. Com deia la cançó de
Sopa de Cabra: ‘Tot queda igual’.

Editorial

No ha estat res

Som, la Ràpita, la capital turística de les Terres
de l’Ebre? Ja m’agradaria poder respondre amb
un sí rotund, però malauradament les darreres
xifres que feia públiques el Departament
d’Empresa i Ocupació sobre l’aportació de la
taxa turística per les pernoctacions a les nos-
tres comarques situa la Ràpita en el tercer lloc.
Un tercer lloc que ens deixa darrere de munici-
pis molt més petits que nosaltres, darrere de
l’Ametlla de Mar i el Perelló, primer i segon del
rànquing, gràcies a l’aposta dels seus governs
municipals pel turisme com una de les fonts
principals d’ingressos en les seves economies
locals. Però què fa, el Govern municipal de la
Ràpita? En lloc d’aprofitar les potencialitats turís-
tiques del nostre poble i convertir el sector en
el pal de paller de l’economia local, inverteix uns
miseriosos 8.000 Û per al projecte de l’arribada
dels creuers al port de la Ràpita o aprova un Pla
d’Ordenació Urbanística sense reserva de sòl
d’ús exclusiu hoteler. Sí, aquesta és la “gran”
aposta del govern convergent del nostre poble
per convertir la Ràpita en la capital turística de
les Terres de l’Ebre.
I així, malgrat que el nostre poble està ubicat en
un paradís natural; malgrat que la Generalitat,
per fi, aposta per potenciar el port esportiu dels
Alfacs, amb l’arribada al juliol dels minicreuers;
malgrat que comptem amb una Estació Nàutica
que treballa intensament per atreure turistes al
poble; malgrat que tenim un Col·lectiu de Cuina
reconegut més enllà de l’Ebre; malgrat que el
sector comercial no defalleix tot i les cir-
cumstàncies difícils, el Govern rapitenc deixa
que perdem un llençol a cada bugada i no defi-
neix una estratègia clara per reforçar el sector
turístic.
Aquesta situació només s’entén perquè el
Govern Municipal té una manca notable de
model de poble, una falta de criteri per desen-
volupar el nostre poble perquè es converteixi,
realment, en la capital turística de les Terres de
l’Ebre. Una aposta que Esquerra tenim molt
clara: el turisme s’ha de convertir en un dels
sectors capdavanters en l’economia rapitenca.
No podem perdre més llençols i hem d’apostar,
d’una vegada per totes, per aprofitar l’embranzi-

da que el turisme té al nostre país. No podem
quedar enrere quan tots els governs –de muni-
cipis veïns, de la Diputació, de la Generalitat–
aposten per potenciar el turisme, perquè,
durant l’any 2013, el sector turístic català ha
ocupat prop de 350.000 persones, entre un 11
i 12 % de l’ocupació total catalana i ha situat el
pes del PIB turístic en percentatges similars: i,
això, cal aprofitar-ho també a La Ràpita.
Esquerra no deixarem mai de treballar per acon-
seguir sòl industrial i potenciar la implantació
d’empreses, al costat dels petits empresaris
que cada dia obren les portes dels seus nego-
cis, ni permetrem que la pesca deixi de ser el
referent tradicional de l’economia del nostre
municipi, però Esquerra també apostem per un
projecte turístic clar, reforçarem el model de
promoció publicoprivada mitjançant l’Estació
Nàutica, el Col·lectiu de Cuina i totes les empre-
ses que treballin per l’impuls del sector turístic;
crearem places hoteleres i prioritzarem la reser-
va de sòl d’ús exclusiu hoteler. Serà un dels
objectius prioritaris a assolir: situar-nos, real-
ment, com a capital turística de les Terres de
l’Ebre.

Josep Caparrós
Portaveu ERC – La Ràpita

Perdent llençols a 
cada bugada

Opinió
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«»

ES BUSCA
PERSONA RESPONSABLE I

AMB EXPERIÈNCIA PER 
CUIDAR PERSONES MAJORS

EN RÈGIM D'EMPLEADA 
DE LA LLAR (INTERNA) 

A CALAFELL

INTERESSATS, TRUCAR AL

977211221

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva sessió del dia 17 de febrer de 2014, va apro-
var la separata del projecte d'urbanització carrer H-24 de L'Aldea, promogut per l'Ajuntament i redactat per M-
6 arquitectura.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per un termini d'1 mes, a l'objecte de presen-
tació de reclamacions o al·legacions, i s'entendrà definitivament aprovat per part d'aquesta Corporació, sense
necessitat d'acord en aquest sentit de l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no es formu-
li cap al.legació ni reclamació en vers ell, seguint-se els tràmits legalment determinats.

L'Aldea, 24 de febrer de 2014.

L'Alcalde
Daniel Andreu i Falcó

I aquest conveni sembla
ser que no ha acabat de
convèncer al club rapitenc
que ha frenat el procès per
adherir-se al nou grup de
persones que s’havien inte-
ressat en executar el seu
projecte a Sant Carles de la
Ràpita.
Des del club s’informava
que “ja vam avisar que no
hi havia res confirmat.
Simplement era una possi-

bilitat ferma que ha existit i
que ha il.lusionat. Però a
darrera hora, en el moment
dels acords, hem preferit
deixar-ho tot tal com està i
no fer l’assemblea perquè
no tenia sentit una vegada
el soci no havia de decidir
res en no haver-hi acords”.
Des de la Rapitenca no s’ha
específicat qui formava
aquest grup amb el que
s’ha estat en contacte i
s’ha remarcat que no ha
hagut cap problema ni tam-
poc cap desconfiança amb
ningú d’aquest grup. 
Tot el demés poden ser
especulacions i opinions
d’aficionats com moltes
que han existit en els
darrers dies, una vegada
Més Ebre va avançar la
notícia divendres passat. 
Hi ha opinions sobre que
han hagut distàncies per
altres operacions que ha
pogut iniciar algú d’aquest
grup i que finalment s’han
conegut.
No obstant, des del club

simplement és matisa que
no ha acabat de convèncer
el conveni per tirar enda-
vant el projecte. Res més. 

Rumors

Des que Més Ebre va infor-
mar que a la UE Rapitenca
podia haver-hi un cas
Piterman (era una pregun-
ta) les especulacions han
estat diverses. Des que si

era un grup d’inversió
rus...fins a que era el del
Ràcing de Santander...
Tot ha quedat en una set-
mana d’expectació que
s’ha trencat durant aquesta
amb una resolució que cal
dir que la Rapitenca sem-
pre havia contemplat per si
no existia acord, com així
ha estat.
Per tant, la possibilitat de
que arribin fitxatges tam-

poc es pot produir. A més,
el mercat està tancat a
hores d’ara malgrat que
Fernando Garcia insistia
dilluns en què “si són juga-
dors AFE, en contracte pro-
fessional, si que podien fit-
xar”. La Rapitenca visita
diumenge el Vilafranca
(12.30 h). A partir d’ara ja
sap que ha de lluitar com
està. Per una permanència
que es vendrà molt cara. 

La UE Rapitenca suspèn l’Assemblea en
desestimar el conveni amb el grup inversor

Fernando Garcia, direc-
tor esportiu de la UE
Rapitenca, ja va mani-
festar dilluns a Canal
Terres de l’Ebre que
encara no existia acord
amb el conveni per tirar
endavant el nou projecte
amb el grup inversor.
Una possibilitat que exis-
tia, tal com va informar
Més Ebre la setmana
passada.

Finalment, no ha hagut entesa i la situació quedarà tal com estava

Ja s’ha informat al soci 

MV

ACTUALITAT

Dilluns, a Canal TE, a Minut 91, ja es va

avançar que el conveni d’acord entre les dos

parts encara no existia i que podia succeir

que finalment no n’hi hagués i que, d’aques-

ta forma, no calgués fer l’assemblea

Tot seguirà igual,

lluitant per la 

permanència amb

les dificultats que

ja es coneixien
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L'alcalde de la Ràpita,
Joan Martin Masdeu, inter-
preta amb cert optimisme
els termes en què la 
sentència del Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya sobre el cas
Arriaz expressa que cal 
enderrocar el bloc de 136
pisos.
Masdeu afirma que no l'ha
sorprés en el seu contin-
gut i afirma que el dicta-
men del tribunal  «apunta a
l'enderroc com a doctrina
general en el supòsit d'una
llicència il·legal però no
s'arriba a la 
conclusió que en aquest
cas ordene la demolició».
És més, segons el conver-
gent, la sentencia «obre 
també la porta a una even-
tual legalització que analit-
zarem com cal articular». 

«La llicència és contrària a
la legalitat perquè es va
modificar el traçat d'un
vial mitjançant un 
conveni que no es va publi-
car, prescindint dels pro-

cediments legals, i ara no
es poden utilitzar 
mecanismes semblants
per revertir la situació, i
això és el que apunta el tri-
bunal», assegura.

Amb tot, considera que a
partir d'ara caldrà analit-
zar la possibilitat que el
promotor de l'obra 
realitze «un nou projecte
que s'adapte a la normati-

va d'aplicació i, sempre
seguint els 
procediments urbanístics
conformes a la legalitat,
pugui acabar tramitant-
se». La concreció d'aques-
ta via per evitar l'enderroc,
però, diu l'alcalde, caldrà
ser analitzada detinguda-
ment. 

Martín Masdeu manifesta que la sentència del TSJC potser un
pas endavant per buscar la legalització del bloc de 136 pisos

L’alcalde la Ràpita la interpreta ‘amb cert optimisme’

ACTUALITAT

ELENA MARTINEZ.-
80 llocs de treball directes,
sense comptar els indirec-
tes, es perdrien a l'Ametlla
de Mar si la normativa euro-
pea de prohibir l'arrossega-
ment es fa efectiva, una
decisió que acabaria amb
la pesca del peix blanc.
Aquesta mesura acabaria
amb la principal activitat
pesquera de més de la mei-
tat de la flota que amarra el
Port del municipi. El patró
major de la Confraria de
Pescadors de l'Ametlla,
Joan Llambrich, assegura

que “aquesta és una
Confraria on el sector de
l'arrossegament, l'any
2013, va capturar
1.298.861 quilos de peix
per un valor total de
4.966.755 euros”. A causa
de les pressions dels grups
ecologistes aquesta nor-
mativa pot arribar a fer-se
efectiva al voltant dels pro-
pers dos anys. Això com-
portaria que a part dels tre-
balladors que es quedarien
a l'atur, a l'Ametlla de Mar
23 empreses es quedarien
també sense activitat. “Les

23 barques d'arrossega-
ment porten embarcades a
bord de les mateixes 82 tri-
pulants, la qual cosa repre-
senta 1/3 de tots els tripu-
lants, i la desaparició de l'a-
rrossegament per a la
Confraria de l'Ametlla de
Mar representaria la pèrdua
de 80 llocs de treball”,
assegura Llambrich.
Moltes de les barques que
treballen amb la tècnica de
l'arrossegament encara
estan en préstecs vius,
fets, o bé per la construc-
ció de la mateixa barca o

per a la seva modernitza-
ció. Però aquest fet no
només afectaria als propis
pescadors de la Confraria,
sinó també a les indústries
auxiliars, com la fàbrica de
gel o el servei de rentat de
caixes. Segons el patró
major, la fàbrica de gel que-
daria absolutament deficità-
ria, i la pròpia llotja, perdria
el 70% d'activitat, i també
el nombre actual de com-
pradors que, a la vegada,
haurien de cercar, en altres
llocs, en altres mercats, el
peix que els faltaria aquí.

Aquesta pot ser una realitat
de com l'aprovació d'una
normativa podria acabar
amb el mercat català de
peix, on actualment el peix
fresc de les nostres llotges
tant sols representa el
20%, i passaria a ser un
6%. Això comportaria que
encara més peix hauria de
ser importat de països ter-
cers. “Un desastre social i
econòmic tant per la pobla-
ció com per la mateixa
Confraria, així com també
per Catalunya”, assegura
Joan Llambrich.

“La desaparició de l'arrossegament representaria la pèrdua de 80 llocs de treball”

El 68% del total de les captures dels pescadors de l'Ametlla de Mar es troba en el sector de l'arrossegament 

EN UN MINUT

“La sentència

obre la porta a

una eventual 

legalització que

analitzarem com

articular-la”

-Manifestació, ahir, de la
PAH a l’oficina de Catalunya
Caixa de Tortosa, a la Plaça
d’Alfons, que ha consistit en
evitar la seua obertura. ‘Es
una resposta a les denún-
cies interposades per l'enti-
tat contra quatre membres
de la PAH Tarragona  mentre
intentaven buscar un apropa-
ment al diàleg.

-ERC reclama més pes dels
municipis de la Ribera d’Ebre
en els consorcis ambientals i
de residus.

-La població estrangera
disminueix a pràcticament
totes les comarques el
2013, sobretot la més jove.

-Els municipis ebrencs més
afectats pel Projecte
Castor han informat que no
hi ha garanties que l'arranca-
da de l'activitat no torne a
provocar un nou episodi de
sismes. 

-Ja hi ha calendari per a la
construcció dels pous per la
descontaminació de Flix
per als municipis de la
Ribera que encara tenen
pendents d'execució les
obres complementàries a la
neteja.

-Els Mossos d'Esquadra
van detenir el 20 de febrer
un veí de l'Aldea (Baix Ebre)
de 41 anys i nacionalitat
colombiana com a presump-
te autor d'un delicte contra
la salut pública. 

-Consell de la Gent Gran de
Catalunya presenta al Baix
Ebre, la Terra Alta i la Ribera
d'Ebre el 7è Congrés
Nacional de la Gent Gran.

-Pintades amb missatges
falangistes en un Espai de la
Batalla de l'Ebre de
Gandesa.
-Xavier Pallarés, delegat
de Govern, defensa la cons-
trucció d'una barrera antisal
al riu com a mètode de
defensa del Delta.

Més notícies
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El ple de l’Ajuntament
d’Amposta va aprovar
aquesta setmana per una-
nimitat la moció socialista
per reclamar al govern de
l’Estat contenció en el preu
del consum elèctric
domèstic per evitar l’afec-
tació sobre les famílies
que més pateixen la crisi.
El d’Amposta és el primer
ajuntament on s’ha debatut
una iniciativa d’aquestes
característiques per fer
front a la nova Llei del sec-
tor elèctric i que represen-
ta un increment del preu
de la llum. 
El text de la moció insta al
govern de l’Estat a desvin-
cular la part fixa del rebut
de la llum dels costos deri-
vats de les polítiques

energètiques implantades
en els darrers anys, res-
ponsables de la pujada del
rebut de la llum, i sol.licita
a la Generalitat de
Catalunya suport “per tro-
bar una fórmula que
redueixi el rebut de la llum
de consum domèstic que
sigui assumible per part
de l’Estat”.
El portaveu, Antoni
Espanya, va recordar
durant l’exposició de la
proposta que la nova llei
“representa un increment
del preu de l’electricitat” i
adverteix que darrere la
justificació del govern s’a-
maga la voluntat de com-
pensar la caiguda del con-
sum per la crisi econòmi-
ca. A més, va lamentar
que la reforma beneficia
els consumidors amb més
poder adquisitiu que no

han de preocupar-se del
consum, en detriment dels
usuaris amb més proble-
mes per arribar a finals de
mes com aturats o jubi-
lats.
Espanya va agrair el vot
favorable de tots els grups

municipals, i va subratllar:
“Som conscients que des
d’un únic ajuntament és
difícil canviar una llei esta-
tal, però tenim l’esperança
que aquesta moció s’es-
tengui com una gota d’oli
pels tots els municipis i

acabi fent replantejar al
govern del PP aquesta
reforma feta en contra del
propi sector elèctric i les
associacions de consumi-
dors i que perjudica greu-
ment les economies fami-
liars més febles”.

El passat dissabte, 22 de
febrer, es va portar a terme
l’elecció de la nova
Presidència i Executiva de la
Secció Local d’ERC a
Deltebre. Després de la
impossibilitat de fer-se aques-
ta renovació mesos enrere
perquè no s’hi va presentar
cap candidatura, ara, davant
una nova convocatòria, s’hi va
presentar una única candida-
tura encapçalada per
Vanessa Callau.
La nova presidenta i la seva
Executiva van rebre el suport
del 99 % dels militants que

van assistir a l’Assemblea.
Callau, diplomada en
Magisteri, es va mostrar
‘il·lusionada’ davant aquest
nou repte i va fixar diferents
objectius per treballar de
manera immediata.
‘Primerament, actuarem per
augmentar la consciència
independentista al nostre
municipi i el compromís en la
consulta del 9 de novembre a
partir de la campanya nacio-
nal Votar és democràcia’, va
afirmar Callau, que va reivindi-
car el projecte d’Esquerra,
‘com un projecte que està

més viu que mai, realista i
amb un futur encoratjador’. En
nom de la nova Executiva,
Callau va fer un crida als mili-
tants i simpatitzants assis-
tents perquè ‘formin part acti-
va del projecte d’Esquerra i
s’impliquin, encara més, en el
teixit associatiu municipal, per
escoltar les propostes, neces-
sitats i inquietuds del poble:
hem de fer de corretja de
transmissió entre la ciutada-
nia i els nostres representants
amb l’objectiu de sumar per
fer un poble millor, i això exi-
geix més implicació’, 

Els socialistes de Tortosa
celebraran eleccions primà-
ries dissabte 5 d’abril per
escollir el seu alcaldable a
les eleccions municipals del
2015. Hi podran votar tots
els afiliats de l’agrupació
local del PSC de Tortosa, o
sigui militants i simpatit-
zants. “Serà el primer cop
que un partit polític escull el
seu alcaldable a Tortosa
amb una convocatòria com
aquesta”. “Es una aposta
clara per la transparència,
la regeneració política i la
democràcia interna i que té
com a eslògan El canvi a
Tortosa comença amb el
teu vot. A les primàries del
PSC de Tortosa no cal fer
cap aportació econòmica.

PSC Tortosa:
primàries el 5

d’abril

Alcaldes i regidors de
Convergència i Unió de
les àrees nuclears d’Ascó
i Vandellòs i la presidenta
de la federació de CDC a
les Terres de l’Ebre, s’han
reunit a Móra d’Ebre amb
el portaveu del grup de
CiU al Parlament de
Catalunya, Jordi Turull, i
amb la diputada ebrenca
de CiU, Annabel Marcos,
per demanar que el nou
impost sobre la producció
termonuclear d’energia
elèctrica reverteixi una
part a la zona on estan
ubicades les centrals
nuclears catalanes. “El
govern és sensible a obrir
aquesta reflexió”, han
manifestat.

Impost sobre la
producció

termonuclear

Amposta aprova per unanimitat reclamar a l’Estat
contenció en el preu del consum elèctric domèstic
Antoni Espanya agraeix el suport a la iniciativa dels socialistes i confia que s’estengui a altres municipis 

Vanessa Callau, escollida nova presidenta

ACTUALITAT

ERC renova presidència i Executiva a Deltebre
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Seguint amb el calendari
de promoció turística del
PTDT a TTE per l’any
2014, Alcanar ha estat
present a NAVARTUR, en
la seva 9ena edició.
Aquest certamen donava
l’oportunitat als visitants,
de “viatjar” d’estand a
estand dins del Palau de
Congressos del Baluarte i
de les 500 destinacions,
tant nacionals com inter-
nacionals, que aquesta
fira oferia. La província de
Tarragona era una d’elles
amb les marques turísti-
ques de Costa Daurada i
Terres de l’Ebre.
Així doncs, els visitants
van poder adquirir tota la

informació actualitzada de
casa nostra per organitzar
les seves vacances
anuals. I és que la costa
tarragonina segueix
essent un atractiu molt
gran per als navarresos
que busquen eminentment
bon temps i sol i platja que
tant troben a faltar
desprès d’un hivern de
rigorós fred.
Segons les dades del con-
trol d’accés a la fira, el
divendres, dia d’inaugura-
ció del saló, es va regis-
trar un 15% més de visi-
tants que al 2013. 
O sigui que 6.500 perso-
nes van acudir-hi només el
primer dia, el que suposa
un increment considerable
i fa preveure una xifra
rècord d’afluència de gent
interessada en la mostra i

amb ganes de viatjar.
Pot ser aquest un indica-
dor per augurar una recu-
peració en el mercat emis-
sor nacional de proximitat
per la campanya turística

d’enguany.
A destacar la novetat en
contractar un espai publi-
citari al Diario de Noticias
de Navarra, a l’Especial
Navartur, uns dies abans

de la fira. La Regidoria de
Turisme d’Alcanar va creu-
re oportú inserir un requa-
dre, a mode d’anunci reta-
llable, amb la imatge del
cartell anunciador de les
properes FESTES QUIN-
QUENNALS ALCANAR
2014, per atreure els lec-
tors al mostrador de
Terres de l’Ebre. 
La prova pilot ha resultat
ser eficaç ja que al llarg
dels 3 dies, molts visitants
s’han adreçat al taulell
d’Alcanar amb l’esmentat
anunci retallat perquè li
entreguéssim l’obsequi
promès (gorra de fibra
vegetal xerografiada amb
logotip d’Alcanar Turisme)
i alhora preguntar detalls
d’aquesta Festa
Tradicional d’Interès
Nacional.

La Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Estat
que va ser publicada al
BOE el 30 de desembre
del 2014 especifica, a
grans trets, que els ajun-
taments només podran
oferir els serveis que
puguin assumir. Per tant,
quedarien fora serveis
com les Llars d’Infants,
Escoles de Música,
Serveis de Comunicació,
Promoció turística si
econòmicament no són

sostenibles. Així a la llei
estatal es proposa que en
aquests casos alguns ser-
vies, doncs, els assumei-
xin organismes supramu-
nicipals com són, per
exemple, les Diputacions.
L’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar considera que
aquesta llei amputa l’auto-
nomia local. Així, se
sumarà al recurs que pre-
senten diversos ajunta-
ments de l’Estat al
Tribunal Constitucional

al·legant que aquesta
nova llei modifica la Llei
de Bases de Règim Local
i la Llei d’Hisendes Locals,
i que per tant es vulnera la
sobirania local.
L’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar ha fet el que havia
de fer. A través, de la
Comissió de Govern de
l’Ajuntament s’ha aprovat
la proposta, que s’ha d’a-
provar per plenari, d’adhe-
rir-se al recurs que pre-
sentaran diversos ajunta-

ments de l’Estat al
Tribunal Constitucional
contra aquesta llei. És una
llei que intenta retallar, vul-
nerar, i amputar les com-
petències locals”, subrat-
lla Andreu Martí, alcalde
de l’Ametlla de Mar.
I és que l’anterior Llei de
Bases de fregim Local
mantenia que els munici-
pis podien assumir qualse-
vol servei que redundés
en el benefici dels ciuta-
dans.

L’ens comarcal del Baix
Ebre ha atorgat aquest curs
acadèmic 1.047 ajuts de
menjador. En total, un
import global d’adjudicació
que ascendeix a
580.000ÛE destinats a aju-
dar a les famílies del Baix
Ebre. Aquestes dades s’han
presentat en una reunió
amb les AMPA i equips
directius dels centres esco-
lars de la comarca. El presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler,
ha manifestat que “aques-
tes dades posen clarament
de manifest que des de
l’ens comarcal es dóna una
prioritat màxima a les aju-
des dirigides a l’ensenya-
ment ja que aquestes per-
meten beneficiar a moltes
persones de la comarca”. 

Ajuts individuals
de menjador del

CCBE

En l’enquesta que el
CatSalut fa anualment
entre els hospitals de
Catalunya, la Clínica Terres
de l’Ebre (CTE) ha quedat
més ben posicionada que
la mitjana dels centres
catalans ens tots i cadas-
cun dels 31 ítems valorats
pels usuaris. Aquests
ítems inclouen comoditat i
condicions, temps d’espe-
ra i de visita, tracte perso-
nal dels professionals,
informació rebuda pels
usuaris i els familiars, inti-
mitat, organització i resolu-
ció del problema. La valo-
ració global dels usuaris
del servei d’urgències de
CTE és de 8,09 sobre 10
sent la mitjana dels hospi-
tals catalans de 7,64.

El Servei d’Urgències
de la CTE, entre els

més ben valorats

Alcanar, a Navartur-Pamplona
Del 21 al 23 de febrer de 2014

El presenten diversos ajuntaments al·legant que aquesta llei vulnera la sobirania local

ACTUALITAT

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar es suma al recurs al Tribunal
Constitucional contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Estat
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El projecte Adriawet 2000-
Adriatic Wetlands for
Natura 2000 és un projec-
te finançat pel Programa
de Cooperació entre Itàlia i
Eslovènia 2007-2013.
Compta amb la participa-
ció de l'Ajuntament de
Staranzano (gestor de la
Riserva Naturale Regionale
Foce dell’Isonzo), del
Consorzio di Cooperative
Sociali il Mosaico, de
l’Azienda Regionale Veneto
Agricoltora i DOPPS
BirdLife Eslovènia (gestor
de la Riserva Naturale Val
Stagnon (Capodistria,
Eslovènia). L'objectiu de la
col·laboració entre els qua-
tre socis és el desenvolu-
pament d'un sistema inte-
grat de gestió d'aquestes
àrees on la protecció de la
biodiversitat esdevé un ele-
ment d'atracció i de desen-
volupament sostenible. El
projecte se centra en la
definició de programes
innovadors per a la gestió
integrada del territori
basant-se en l'experiència
de les realitats més

avançades d'Europa i la
definició de les formes de
cooperació local per invo-
lucrar-hi nous actors,
accions per promoure el
desenvolupament sosteni-
ble i per produir resultats
concrets en termes d'ocu-
pació en les zones Natura
2000. A més de dissen-
yar un conjunt de contin-
guts i accions a favor de
l'educació ambiental, la
sensibilització i l’animació
cultural, que són àrees en

què els socis participants
han demostrat excel·lèn-
cia. Per aconseguir
aquests objectius,
Adriawet 2000 va iniciar
un programa de capacita-
ció per als operadors dels
llocs Natura 2000 per tal
de transmetre els coneixe-
ments tècnics necessaris
per a l'activació dels instru-
ments de gestió integrada
de les zones protegides.
S'inclouen en aquest curs
de formació dues visites

per estudiar la realitat del
més alt nivell en el context
europeu pel que fa a la
gestió de les àrees prote-
gides i aiguamolls. La pri-
mera d'elles va tenir lloc al
Parc Natural del Delta de
l'Ebre del 19 al 21 de
febrer. El personal del Parc
va dissenyar una bateria
de continguts, xerrades i
sortides de camp per inter-
canviar informació i expe-
riències amb la delegació
italo-eslovena.

Els matins es van dedicar
al coneixement de la ges-
tió al Parc i la seva relació
amb els agents locals; l'ex-
periència relacionada amb
la Carta Europea de
Turisme Sostenible, desta-
cant-ne els punts forts i
febles; el programa d’edu-
cació ambiental; la gestió
de la fauna i flora de l’es-
pai; i una trobada amb dife-
rents empresaris turístics
del Delta. A les tardes es
van organitzar diverses
sortides al camp
(Ecomuseu, Garxal, Ullals,
centre ictiològic del Parc,
etc., i també es va visitar
Riet Vell (projecte
Arròsvolució 000) i
MónNatura delta de l’Ebre.
L'experiència ha estat valo-
rada molt positivament per
la delegació d'Adriawet
2000, que ha mostrat un
gran interès en les dife-
rents activitats i també la
seva voluntat de respon-
dre i investigar les activi-
tats d'intercanvi de bones
pràctiques entre els dife-
rents responsables de les
àrees involucrades i el
Parc Natural Delta de
l’Ebre.

Visita de tècnics de reserves 
naturals d'Itàlia i Eslovènia

Al Parc del Delta de l’Ebre

El Ple de l'Ajuntament de
Deltebre ha aprovat el
Pressupost Municipal per
l'any 2014 que és de
11.038.000 EÛ i que repre-
senta un augment de
54.000Û respecte al pres-
supost del 2013. Aquest
augment es deu principal-
ment a l'increment de la par-
tida de l'IBI Urbana i els tri-
buts de l'Estat. “Es tracta
d'un pressupost molt real
que té com a prioritats man-
tenir els serveis que es pres-
ten des de l'ajuntament pel
que fa a vies públiques,
camins rurals, urbanització
de Riumar amb especial
atenció als serveis socials”.
Entre les inversions cal des-
tacar les obres de millora de
l'avinguda Esportiva i el
Casal de l'Esport de Jesús i
Maria.
Segons el regidor
d'Hisenda, Rogelio Tomàs,
aquests pressupostos "han
estat molt complicats de
preparar degut als canvis
constants de les normatives

i el temps de crisis que
estem vivint". L'Alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu, ha destacat que
aquests pressupostos han
estat elaborats en un con-
text econòmicament molt
difícil tot i això "són uns
pressupostos ben treballats,
realistes, que compleixen
amb el pla d'ajust aprovat
satisfent l'objectiu d'estabili-
tat pressupostària".
El grup de CIU ha votat en
contra; el portaveu Lluís
Soler explicava que
"enguany no donem suport
perquè basant-nos en l'infor-
me econòmic financer són
uns pressupostos poc res-
ponsables". I, segons nota
del grup, afegia que “i
“l’Ajuntament de Deltebre
hauria d’actuar en responsa-
bilitat social i, per exemple,
crear una partida específica
per tal d’ajudar a apaivagar
situacions greus de perso-
nes i famílies del municipi,
com seria el cas de la liqui-
dació, per part de l’ajunta-

ment, de l’impost de plusvà-
lua de 2.130 E d’una senyo-
ra de 72 anys desnonada”.
En el mateix sentit i entre
d’altres, Soler també ha
reclamat en plenari “la com-
pensació dels estalvis en la
gestió de les escombraries
en bonificacions, via orde-
nances, o línia d’ajuts en
pressupostos, segons la
capacitat econòmica de les
famílies més necessitades

del municipi i no, en canvi,
com està fent l’ajuntament
de compensar aquests
estalvis en conceptes super-
flus com són l’excés sobre-
dimensionat en factures no
previstes de Festes Majors”.
Soler també ha detallat que
des de CIU no “es compar-
teix la idea de disminuir una
de les partides més relle-
vants per un municipi
extens, com és la de mante-
niment de vies públiques, ja
que representa la imatge del
municipi”. Així mateix, ha
detallat que “aquest pressu-
post no contempla inver-
sions promeses d’Aspa per
al municipi com és el cas del
dragatge o el saló parro-
quial, ja sigui el promès de
Jesús i Maria o també podrí-
em parlar d’adequar el de
La Cava. En aquest sentit, el
pressupost tampoc preveu
una partida específica per a
la redacció del nou POUM,
com a clar compromís per
fer avançar Deltebre”.
D'altra banda el PP ha votat

en contra perquè segons
paraules del portaveu
Tomàs Castells "tot i estar
ajustats a la realitat, hi ha
partides que ja han estat
executades i obres pressu-
postades que ja estan
fetes".
El Ple també ha aprovat,
amb els vots a favor d'ERC,
PSC i PP i l'abstenció de
CiU, la proposta de zonifica-
ció per al proper curs 2014-
2015, per tal de presentar-
la al Departament
d'Educació de la Generalitat
de Catalunya, que és qui ha
d'autoritzar que la preins-
cripció per al proper curs es
pugui fer segons la mateixa.
La preinscripció per a P3 del
proper curs d'educació
infantil es farà a Deltebre
d'acord amb la nova zonifi-
cació escolar, aprovada per
la comunitat escolar i el ple
de l'Ajuntament. El municipi
s'ha dividit en 3 zones d'in-
fluència amb la finalitat d'a-
propar els centres al domici-
li familiar dels alumnes.

Deltebre aprova un pressupost d’11 MEUR 
«adaptat a la situació actual»

L'Ajuntament d'Ascó ha
adquirit una màquina lle-
vaneus i per escampar
sal a carrers i carreteres
en cas de nevada. Es
tracta d'un aparell mul-
tiusos al qual s'hi poden
adaptar nombrosos
accessoris per augmen-
tar les seves funcions.
Per exemple, a la part
frontal s'hi pot col·locar
una eina per desbrossar
camins i vorals, per la
qual cosa el camió pot
servir per donar suport a
la Brigada Municipal
durant tot l'any.

Màquina
llevaneus,

a Ascó

ACTUALITAT

El Ple de l’Ajuntament de
Sant Jaume d’Enveja del
passat 24 de febrer va apro-
var les bases per ajuts
socials per desnonaments.
Les bases són per un proce-
diment obert d’ajuts per
sufragar les despeses deri-
vades de les transmissions
de la vivenda habitual en els
supòsits d’execució hipo-
tecària, no assumibles per
part dels obligats al paga-
ment. És a dir, per tots els
afectats per desnonament,
que compleixin uns minims
requisits, recollits a les
bases reguladores del
mateix. Està dirigida a
pal·liar els efectes negatius
que, a causa de la crisi
econòmica, es produeixen
com a conseqüència de les
transmissions de la vivenda
habitual efectuades per
necessitat extrema i que
tenen com a part adquirent a
una entitat financera.
A més el Ple va aprovar ini-
ciar la tramitació per a la for-
malització del conflicte en
defensa de l’autonomia local
contra la Llei 27/2013, de
Racionalització i
Sostenibilitat de
l’Administració Local (RSAL).
Aquesta llei retalla com-
petències als ajuntaments
amb una clara afectació als
serveis que es presten a la
ciutadania, obre el camí a la
privatització i representa la
pèrdua de llocs de treball. 

Sant Jaume
aprova les bases
per ajuts socials

per desnonaments
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La Fira de l’Oli de les
Terres de l’Ebre de Jesús
va tancar portes aconse-
guint batre alguns rècords
que deixen el certamen en
una magnífica posició de
cara a celebrar l’any
vinent el seu vintè aniver-
sari. Si a la major
assistència de públic
de les últimes edicions
sumem una gran
presència de productors i
comercialitzadors d’oli
d’oliva i la més alta partici-
pació a tots els concur-
sos, s’ha parlar d’una fira
de rècord que es visualit-
zava constantment amb
amb un recinte ple de
gom a gom i amb un
públic força interessat en
seguir les diferents activi-
tats programades.
Pere Panisello, Alcalde de
Jesús i President del
comitè organitzador, reco-
neixia que el balanç ha
acabat sent millor de l’es-
perat, “d’entrada perquè
partíem d’un impondera-
ble que ningú podia con-
trolar com era el fet d’es-

tar davant d’una de les
més pobres collites d’oli
d’oliva de les últimes
dècades. Però malgrat
això els productors d’oli
han estat més que mai al
costat de la fira, desta-
cant la presència de joves
emprenedors del sector,
fent allò que tant ens agra-
da dir des de l’organitza-
ció, i és que facin seva la
Fira de l’Oli. Sense ells el
que fem no tindria sentit.
L’oli d’oliva, i tot el que
genera al seu entorn, ens
mou cada any a preparar
un programa d’actes que
també enguany ha acabat
tenint una gran acceptació
popular com una demos-
tra el fet de tenir cin-
quanta participants al con-
curs de llançadors de pin-
yol d’oliva amb la boca, o
els trenta que van prendre
part al concurs d’allioli”. 

L’escola Maria Garcia Cabanes de l’Aldea recapta 1.453 Euros per als projectes de Creu Roja

Exposició ‘Cavall Fort’

Si per alguna cosa és conegut
i peculiar el carnaval de Godall
és per les tradicionals disfres-
ses de màscara, conegudes
com mascarulles. Una disfres-
sa totalment improvisada a par-
tir de peces de roba i objectes
de procedència diversa, amb la
finalitat que la persona resulti
completament irreconeixible.
Les màscares són les reines
del ball de carnaval, ja que dina-

mitzen la festa amb la seva pro-
tocol·lària costum de treure a
ballar als qui no van disfres-
sats. 
El ball de disfresses és un dels
elements tradicionals del
Carnaval de Godall, com la gue-
rra de la farina que l’ha fet ser
el més popular de les Terres de
l’Ebre. Des d’avui, fins dimarts,
amb actes populars i gratuïts,
se’n podrà gaudir un any més.

Tot a punt a Godall, pel Carnaval 

El Tortosa English Festival
torna a la nostra ciutat un any
més coincidint amb el Saint
Patrick's Day, patró dels irlan-
desos. Però aquest no és un
festival irlandès, malgrat que
aquells que s'hi acostin durant
el cap de setmana del 14, 15
i 16 de març podran degustar
una cervesa Guinness o un
whisky Jameson, dues de les
icones de l'illa verda. El

Tortosa English Festival arriba
amb l'objectiu de promoure
l'anglès mitjançant un cap de
setmana ple d'activitats de
caràcter lúdic. Els destinataris
són tots aquells que tinguin
inquietud per aprendre l'idio-
ma i per saber una mica més
de la cultura anglosaxona. Els
joves tenen, un any més, un
paper destacat, amb la partici-
pació de moltes escoles.

‘Tortosa English Festival’
Els alumnes de cicle supe-
rior, en l’acte de lliurament,
van llegir aquest text:
"Anar a l’escola és molt més
que aprendre català, cas-
tellà, medi, matemàtiques,
música… Anar a l’escola
també és aprendre aquells
valors que són tan impor-
tants per fer-nos grans, créi-
xer i convertir-nos en bones
persones. 
Els nostres mestres ho
tenen molt clar! Els agrada
molt ensenyar-nos a llegir,
escriure, dibuixar, cantar,
expressar-nos correcta-
ment… però també volen
ajudar-nos a créixer en la
solidaritat i el respecte. Per
això organitzen, coincidint

amb el DIA ESCOLAR DE LA
NO-VIOLÈNCIA I LA PAU, “LA
CURSA SOLIDÀRIA: JUNTS
PODEM” que aquest any
s’ha celebrat el 31 de gener.
Enguany ja hem arribat a la
IV edició. En aquesta cursa
no es tracta de quedar el
primer; no hi ha premi per
als guanyadors. La finalitat
és esforçar-nos per aconse-
guir un objectiu comú. La
recompensa és tenir la

satisfacció d’ajudar. La
recaptació d’enguany la des-
tinem a Creu Roja, per
col·laborar en els seus pro-
jectes adreçats a la infància;
concretament, als de
reforç escolar i nutrició
infantil bàsica. Pensem que
aquesta activitat és molt
divertida, esportiva i, alhora,
molt educativa. Serveix
per sensibilitzar-nos del que
està passant a nivell social i

per adonar-nos que les peti-
tes actuacions es poden
convertir en una gran
ajuda”. Enguany la cursa
solidària arribava a la 4a.
edició, i els metres recorre-
guts pels alumnes eren mul-
tiplicats pel preu simbòlic
que cada pare i mare dona-
va per al seu fill o filla, fent
així un total de 1453,31 E,
que han estat entregats a la
Creu Roja.

Solidaritat en temps de crisi:
‘Junts podem’

Els beneficis de la Cursa
per la Pau han estat lliu-
rats per als projectes
d'infància de la Creu
Roja. 1453,31 E recap-
tats pel col·legi aldeà
amb l'edició de la IV
cursa solidaria.

Any de rècords a la Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
A Jesús, el cap de setmana passat

ACTUALITAT

La Biblioteca Delta de l'Ebre
acull l'exposició "Cavall Fort.
Tan divertit com un joc" que
commemora els 50 anys de la
fundació de la revista juvenil,
tot un referent per als joves
lectors catalans. L'exposició
intenta fer-ne visible la vigència

i la significació que ha tingut
Cavall Fort a Catalunya i dins
l'àmbit general de la cultura
catalana i la lluita per la llengua
en particular.
L'exposició es podrà visitar en
horari de biblioteca fins a l'on-
ze de març.

En relació als fets vandàlics
que es van produir a la nova
mesquita de Tortosa,
l’Ajuntament manifesta: 1.-
Condemnar de manera enèrgi-
ca i contundent uns fets, abso-
lutament aïllats i puntuals, i
expressem solidaritat amb la
comunitat islàmica. 2.- Ens
congratulem, una vegada
més, que els Mossos
d’Esquadra hagin resolt ràpida-
ment aquests fets. Felicitem la
policia i demanem el màxim
respecte pel treball dels

Mossos i per les actuacions
judicials que se’n puguin deri-
var. 3.- Com en qualsevol altre
cas, i fins que no hi hagi reso-
lució judicial, cal mantenir res-
pecte pel principi de presump-
ció d’innocència.D’altra banda,
segons informa ACN, els
Mossos d'Esquadra han acu-
sat Jordi Casanova, regidor de
PxC a l'Ajuntament de Tortosa,
d'un delicte contra la llibertat
de consciència i els sentiment
religiosos i una falta de deslluï-
ment de béns immobles.

La Revista Amposta, publicació mensual que edita
l'Ajuntament d'Amposta és accessible a tots els lectors en
la nova versió en línia que ha entrat en funcionament a la
xarxa a través del lloc web www.amposta.cat/revista

Actualitat

El divendres 7 de març a les
21.30 h i el dissabte 8 de
març a les 18.00 h al Casal
d'Amposta es podrà veure
aquest documental el mateix
dia que commemorem una
data tant assenyalada.
Coincidint, al març, amb el
Dia Internacional de la Dona
Treballadora, el documental
Rafea i el sol ens alerta que
tots els fronts continuen
oberts. Rafea és una dona
beduïna que viu amb els
seus quatre filles en un poble

del desert de Jordània.
Tindrà l'oportunitat de viatjar
a l'Índia i unir-se a un progra-
ma del Barefoot College, on
dones analfabetes de tot el
món es formen durant 6
mesos per ser enginyeres
solars. Rafea lluitarà per por-
tar la llum al seu poble. Allà
hi ha foscor: tradició, analfa-
betisme i les amenaces d'un
marit que no vol acceptar
que la seva dona sigui una
persona lliure, capaç de deci-
dir .

‘Rafea i el sol’

Fets vandàlics a la nova mesquita

Fou la 19ena 
edició.
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CRACS de la setmana: Carles Hernández i Pere Clotet
MICHEL VIÑAS

‘CRINERA AL VENT’, PSICOTERÀPIA ASSISTIDA AMB CAVALLS

Carles Hernández i Pere
Clotet són psicòlegs especia-
litzats en intervenció terapèuti-
ca assistida amb Cavalls per
la UB. Desprès d’anys de tre-
ballar en la psicologia conven-
cional, a l’agost de l’any pas-
sat van iniciar el projecte de
Crinera al Vent on duen a
terme la psicoteràpia assisti-
da amb cavalls. En un entorn
bucòlic, a la finca Temps de
Terra, a la Vall de Cabiscol
(Amposta).
Més Ebre: L'equinoteràpia.
Crinera al Vent: Per a nosal-
tres l'equinoteràpia és un
model diferent d'abordar els
conflictes psicoemocionals
que presenten els usuaris.
Es busca l’èxit terapèutic fent
que el cavall sigui una font de
motivació i un facilitador del
procés. La grandesa del resul-
tat terapèutic de les teràpies
assistides amb animals rau en
l’atracció que ens provoquen
els animals i que el contacte
amb ells ens aporten un
seguit d’emocions i senti-
ments beneficiosos que
repercuteixen en el nostre
estat psíquic i emocional. 
ME: Des de quan es pràctica
al nostre país? 
CV: És una modalitat terapèu-
tica molt nova que a nivell
estatal es va iniciar fa uns vint
anys, i a Catalunya fa uns quin-
ze. Actualment és una activi-
tat que s’està implantant amb
força gràcies als seus bons
resultats terapèutics.
ME: I a l'Ebre? 
CV: A les Terres de l'Ebre, fins
ara, no existia cap centre d'e-
quinoteràpia especialitzat úni-
cament en psicoteràpia. Amb
aquesta finalitat a l’agost de
l’any passat vam crear
“Crinera al vent”, que va iniciar

aquesta modalitat de teràpia
assistida amb cavalls a la
finca de Temps de Terra, a la
Vall de Cabiscol (Amposta).
ME: Per un lector/a de Més
Ebre que pugui estar interes-
sat/ada. Què es trobarà i en
què consisteix una sessió? 
CV: Cada sessió té una dura-
da d'una hora i està estructu-
rada d’acord als objectius
terapèutics establerts i es tre-
balla directament amb el
cavall, acompanyat en tot
moment dels professionals.
La sessió s’inicia amb unes
rutines com és el raspallat i
cura del cavall per tal de tre-
ballar la vinculació entre l’ani-
mal i l’usuari. A continuació,
es posen en marxa les activi-
tats (exercicis d'equilibri, de
respiració, de coordinació, de
concentració i atenció,...) rela-
cionades amb els objectius
fixats i que poden fer-se des
de baix del cavall o a sobre.
Per això, en cap cas és
necessari saber muntar a
cavall. Al final de la sessió
sempre es fan uns exercicis
de relaxació damunt del cavall
que beneficien molt a l'usuari.
Abans d'acabar, fem que l'u-
suari abraci al cavall que ha
treballat amb nosaltres per tal
de millorar la vinculació entre
ambdós. I per a concloure,
fem un comiat tant de les per-
sones que estem amb l'usuari
com amb el cavall i li dema-
nem una valoració. En el cas
de menors acabem la sessió
amb un retorn a la família que
l'ha acompanyat.
ME: Objectius i resultats. Quin
és el marge de millora? 
CV: A l'inici les demandes
venien derivades per dificul-
tats d'atenció i concentració i
per impulsivitat, usuaris diag-

nosticats amb TDAH, que pre-
sentaven unes característi-
ques pròpies com: parla
excessiva, inquietud, no
seguir les instruccions, obli-
dar objectes o distreure's en
aspectes irrellevants, entre
d'altres.Per aquests usuaris,
hem confeccionat uns objec-
tius sobre els aspectes més
destacables a treballar i pre-
parem una sèrie d'activitats
que ens permetin aconseguir-
los.A nivell psicològic les
millores més representatives
es donen sobre els principals
símptomes que treballem
com la capacitat de seqüen-
ciació de les rutines, la millora
de l’atenció i la concentració i
en el control de la impulsivitat.
En el camp emocional es pot
veure una millora en la capaci-
tat d’expressió emotiva, i el
respectiu desbloqueig d’emo-
cions creades pel trastorn. A
nivell familiar i escolar es
veuen canvis importants pel
que respecta al control de la
conducta i la capacitat d’aten-
ció, que es reflecteixen en l’or-

dre diari i la capacitat d’apre-
nentatge. Finalment a nivell
social sobretot s’aprecien
grans canvis en la interacció
amb els seus iguals, i també
amb la resta de persones del
seu entorn. Encara que és difí-
cil dir-ho amb paraules, volem
ressaltar el cas d'una nena de
8 anys que, presentant unes
estereotípies ben marcades,
després de realitzar la sessió
aquestes van reduir-se consi-
derablement. La mateixa
mare de la nena, que ho va
estar observant de ben a
prop, va comentar-nos que no
era la mateixa nena abans
que després del contacte i el
treball amb el cavall. Si par-
lem d'altres usuaris amb difi-
cultats ben diferents, la majo-
ria, per no dir totes, baixen
del cavall amb un mateix o
similar comentari: “m'he tro-
bat molt bé... m'he relaxat...
he sentit el que no havia sen-
tit mai...”. Per nosaltres, una
millora va associada al temps.
Primer es dóna un canvi que
impressiona a l'usuari i als del

seu entorn. Després cal man-
tenir-ho en el temps. Així és
com considerem que es
reflecteix la millora, quan per-
dura en el temps de la perso-
na i en els àmbits on actua.
ME: El cavall és clau. També
se l'ha de conèixer...
CV: Els cavalls amb els que
treballem ens han d’aportar
molta seguretat i confiança,
per això en un primer moment
vam seleccionar dos cavalls
una euga (Pepita) i un mascle
(Maravilloso), amb un caràcter
tranquil i obedient a les nos-
tres consignes i ordres.
Paulatinament hem anat
incorporant altres cavalls de
la manada, amb resultats
positius, i actualment treba-
llem, fins amb quatre cavalls
diferents. Els cavalls tenen
una preparació específica al
llarg de la setmana per tal de
mantenir el nostre vincle i
d’entrenar-los en els exercicis
específics a desenvolupar.
ME: Repercussió al territori. 
CV: Fins a dia d'avui, portem
realitzades unes 20 jornades,

en dissabte, on han passat
una vuitantena de persones,
de diferents edats i tipologia
de les diferents comarques
de les Terres de l’Ebre. El nos-
tre balanç és molt positiu, ja
que tot i que les sessions són
individuals, hem contactat
amb diferents associacions
que estan interessades en
incorporar l’equinoteràpia
com una activitat lúdico-
terapèutica per als seus asso-
ciats.
ME: Està a l'abast?
CV: Contemplem que la ses-
sió que oferim, amb dos pro-
fessionals de la psicologia i
l'assistència d'un cavall en un
entorn natural, és assumible
per a qualsevol usuari o famí-
lia, és comparable econòmi-
cament a una sessió conven-
cional en una consulta de des-
patx. Considerem que una
sessió terapèutica en aques-
tes condicions, en un entorn
obert, en contacte amb un
cavall i l'atenció de dos espe-
cialistes, des del punt de vista
econòmic, tot i no ser equipa-
rable, està pensat perquè
pugui ser assumit per tothom.
Ens mou primer de tot el
benefici de la persona i per
aquest motiu hem ajustat al
màxim la quota per sessió.
ME: Satisfets?
CV: Portem realitzades 20
sessions (comptant la jornada
de portes obertes) i seria
enganyós dir que no.
Certament encara tenim molt
camí per recórrer. Tant pel
que comentàvem respecte a
aquesta modalitat terapèutica
com pels efectes beneficio-
sos que anem observant i
obtenint en els usuaris que
s'han presentat a treballar
amb nosaltres. Molt aviat
posarem en marxa el treball
en grups sobre la gestió de
les emocions. 

A la Finca ‘Temps de Terra’, 
a la Vall de Cabiscol (Amposta)
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No va estar a l’altura dels
darrers desplaçaments i va
acabar cedint una derrota en
una jornada accidentada, amb
baixes i lesions que van com-
portar, a la segona meitat i
amb els canvis exhaurits, que
l’equip jugués amb deu. En
temps afegit, Denís Coch.
seria expulsat.
L’Ascó ja ha de pensar en la
setmana que comença demà
amb la visita del penúltim clas-
sificat, el Gavà. Un partit que
no ha de ser trampa. I no ha

de ser-ho perquè l’equip ha
d’estar motivat per a reaccio-
nar després de la desfeta de
Sant-boi. Aquest és el primer
capítol d’una setmana que és
històrica perquè l’Ascó rebrà
el Sabadell, de la Segona A, el
dimecres dia 5 (20 h) en una
nova eliminatòria de la Copa.
Una festa per al futbol de la
Ribera i per a l’ebrenc en
general. S’espera, amb la
implicació del comerç local,

una gran afluència de públic.
Per això s’ha fixat una entrada
de 5 euros. L’inconvenient per
a l’Ascó a hores d’ara, poden
ser les baixes.
Oxigen
La Rapitenca, per la seua
part, va guanyar el cuer, la
Gramanet (2-1). Era un partit
en el que no es podia fallar. I
no va fer-se, malgrat que es
va haver de patir. La Grama
es va quedar amb deu per

una falta fora de l’àrea a Pol
quan ja enfilava la porteria. A
la represa, Vernet que tornava
(és el fitxatge d’hivern) des-
prés de la lesió, va fer l’1-0
amb una bona rematada.
Però, quan s’havia fet el més
complicat, l’equip es va aco-
modar i a la jugada següent la
Grama va empatar. Es va
sofrir. Bones intencions, però
precipitades. Fins que al minut
84 va arribar una genial com-
binació entre Munta i el jove
Ivan Páez (té molta projecció i
ha interessat a Barça i la
DAMM). Munta va culminar-la
amb el 2-1. Oxigen i espe-
rança. S’ha sortit de la zona
de descens directe. Però
queda molt per fer. Diumenge
a Vilafranca (12.30 h). 

Setmana d’emocions per al líder

L’Ascó va perdre al
camp del Santboià (1-0)
però, malgrat això, con-
tinua liderant la taula
per la derrota de
l’Europa que, a més,
encara té el partit pen-
dent (suspés al 38’) a
Cerdanyola (0-0). Era la
primera prova per a
l’Ascó com a líder i el
cert és que va pesar-li a
responsabilitat. O l’e-
quip no va adaptar-se a
la jornada. No va estar a
l’altura. 

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó rebrà demà dissabte (17 h) el Gavà, penúltim, i dimecres al Sabadell (20 h) en la Copa

M.V.

L’Ascó va perdre a Sant-boi.

Després de set
jornades, victòria

contra el cuer. I
esperances. Diumenge

visita al Vilafranca
(12.30 h)

UE Rapitenca

La junta continua com a gestora

Assemblea extraordinària
CD TORTOSA

L’assemblea extraordinària
del CD Tortosa va acabar tal
com s’esperava: sense nove-
tats. La junta, tal com va anun-
ciar, va comunicar que dimitia
per “deixar un temps prudencial
per iniciar el procés de presenta-
ció de candidatures i perquè hi
hagi temps per poder preparar-
ho tot i per qui entri disposi d’un
termini suficient per programar
la temporada propera”. 

La junta, també tal com va dir,
si no sortia ningú, com fou el
cas, va confirmar que seguiria
com a gestora. 
S’ha creat una junta electoral for-
mada per Pedro Bonfill Albiol (fill
de l’expresident), Jordi Martínez

i Ramon Roig (secretari).

En el cas hipotètic que hi ha-
guessin eleccions, aquestes se-
rien el dia 8 d’abril. Però aques-
ta possibilitat és descartable pel
fet que no sortiran dues candi-
datures. A hores d’ara, no obs-
tant, agafa força l’opció de que
pugui haver-hi un grup de socis
interessat en presentar-se. En
els propers dies es podria con-
firmar però tot apunta a que pot-
ser d’aquesta forma. 

Es una possibilitat que Més
Ebre ja va avançar fa unes set-
manes. I que és ferma. 

Jo crec que la Rapitenca no
tenia res a perdre amb la possi-
bilitat de que hi hagués un nou
projecte. La situació ja és prou
complicada i si no es manté la
categoria, ja es va parlar que es
plantejaria baixar a Segona ca-
talana. Una circumstància que
cal esperar que no es produeixi,
però de la que també cal estar
pendents per aquell tema de les
compensacions. En qualsevol
cas, la lluita és la permanència.
I aquest és el repte del tècnic,
en un any ple d’adversitats. 
Tornant al somni o al conte de
fades que ha existit durant gai-
rebé una setmana. Podia ser in-
teressant. Finalment, no ha es-
tat així i s’han valorat altres
qüestions. La veritat és que
aquesta  mena de projectes fa-

raònics no
acaben mai
bé. O po-
ques vega-
des ho fan.
S e m p r e
passa algo.
I les conseqüències no acostu-
men a ser bones. Salvant les
distàncies, mirem exemples
com el del Ràcing. O altres.
Potser era somiar despert.
Bé, s’ha de seguir com està-
vem. I tothom al seu lloc. Els
que ho veien com una ‘fantas-
mada’ estaran satisfets. I és
que estem en un territori en
què, en ocasions, ens falta
més unió. Sembla que costa
acceptar que un veí pugui tenir
un projecte il.lusionant. Doncs,
tots tranquils. 

La realitat

El partit entre l’Ascó i el gavà
serà el de la jornada a Canal Te-
rres de l’Ebre, diumenge a les
23 h. 

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

Ascó-Gavà, a Canal Terres de
l’Ebre, diumenge (23 h) 

L’opinió de Michel

IRIS SOLÀ

Chimeno, al Café del Port, va seguir
el partit amb la samarreta de l’Elx.

Més Ebre avança que hi
ha un grup de socis que
pot estar interessat en

agafar el club

Interés

Va jugar al Bernabéu, dissabte passat

El darrer somni d’Edu
ACTUALITAT

Edu, capità de l’Elx, va jugar al
Bernabéu: “l’últim somni que te-
nia, amb la meua familia present,
en un estadi espectacular que im-
pressiona”. Intercanvi de samarre-
ta: “la veritat és que entre la derro-
ta i que tothom tenia neguit per
canviar-la, no em vaig preocupar.
Fins que va venir Morata i m’ho va
preguntar. I tinc la d’ell”. El partit,
a més de Sant Jaume, fou seguit
amb atenció a l’Ebre. Chimeno,
company d’Edu a la Sénia, el va
veure amb la samarreta de l’Elx. 

Exjugador del Reus, Badalona i Rapitenca

Borja fitxa amb el J. i Maria
FITXATGE ESTEL.LAR

Borja Abènia (a la foto) és un
centrecampista de reconegut
prestigi en el futbol professional,
amb experiència a la Tercera divi-
sió i a la Segona B. Té 30 anys.
Aquesta temporada va iniciar la
quarta etapa amb el Reus. Va ser
un habitual durant la primera vol-
ta. Però al descans de Nadal van
existir unes discrepances que no
es van aclarir i fou baixa. Es van
deixar amb ‘motius deportius’, un
fet que era sobtant pels partits
que havia jugat. Borja, com va in-
formar Més Ebre, va interessar a
la Rapitenca. I també a l’Ascó.
Però tancat el mercat hivernal, no
va fitxar amb ningú i ara l’incorpo-

ra el Jesús i
Maria. Un
fitxatge de
luxe. I que
demostra
l’interés del
club per sal-
var la cate-
goria. El Jesús i Maria va empatar
a Balaguer, on va trobar un arbi-
tratge amb criteri desigual. Es va
puntuar (1-1), amb un penal no xiu-
lat que hagués pogut ser l’1-2. El
problema, les baixes. Borja ja
podrà jugar contra l’Andorra, d’a-
quí dos caps de setmana, en un
duel que serà una final a cara o
creu. Però Albert, Víctor, Pier i
Ivan (lesionat) seran baixa. L’Am-
posta, per la seua part, ha fitxat a
Miguel, que estava entrenant amb
l’equip. I que torna. L’equip de Na-
cho va perdonar al primer temps
contra el Catllar i va acusar-ho a la
represa quan Sergi Grau va re-
muntar. En temps afegit, Dani Bel
va salvar un punt d’or (2-2). Però
s’haurà de seguir sofrint. 

Miguel Reverté, que
aquesta temporada ha
estat al Tortosa i a la
Rapitenca, tornarà a

jugar amb l’Amposta.
Ja ha fitxat.

CF Amposta
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Cava va perdre 0-3 con-
tra el Vilaseca. Una derrota
dolorosa per la forma en què
es va produir. L’equip va oferir
simptomes d’impotència i re-
signació davant d’un rival que
va ser efectiu i que en va tenir
prou amb la seua bona actitud
i ofici. 

L’equip de Santi és capaç
de tot. Es així. Va vèncer amb
brillantor al Tortosa, en un par-
tit per emmarcar. I va merèi-

xer més al partit de l’Ampolla.
Però diumenge es va ensorrar
i no va estar dins de la con-
frontació. La imatge de l’equip
ha creat preocupació i caldrà
esperar per si té conseqüèn-
cies. 

Preocupació
DESFETA DE LA CAVA CONTRA EL VILA-SECA (0-3)

L’Alcanar va vèncer el Ca-
talònia (4-1), en un partit que
es va resoldre al segon temps.
Al primer, segons Alfons Royo,
tècnic local, “nosaltres, a més
del gol de Vates, vam tenir tres
ocasions clares. Però, a la re-
presa, ens vam acomodar i el
Catalònia va empatar i va tenir
altres opcions. Vam passar
una fase de dubtes fins que
vam fer el 2-1 i, posteriorment,
el 3-1”. Romera i Chimeno van

trencar l’empat de Pau Diez.
Per acabar, Pau Castro va
marcar el quart gol. Per Al-
fons, “penso que la nostra
victòria fou merescuda el que
passa és que, per la segona
meitat, potser va ser un xic in-
flada”.

Des del Catalònia es consi-
derava que “el resultat és en-
ganyós. A la represa vam sor-
tir millor i vam empatar. I quan
més estàvem pressionant, va

haver-hi un penal claríssim que
no fou xiulat. A la contra se-
güent ens van agafar
descol.locats i va venir la ces-
sió al nostre porter. I de la fal-
ta, el 2-1. Del possible 1-2 vam
passar al 2-1. Posteriorment,

el 3-1 ja va decidir”. 

L’Alcanar doblega el Catalònia
OSCAR GILABERT ÉS BAIXA DEL CATA I FITXARÀ AMB EL CORBERA

El Roquetenc va guanyar al camp del Roda de Berà, equip que
marca la zona de permanència (0-1). Era el darrer cartutx. Sense
dubte. I l’equip, que ha millorat en les darreres jornades, tot i haver
perdut i tot i les dificultats que passa, va ser compromés sobre el
camp, conscient de que era la darrera oportunitat.

Un gol de Baiges va valdre el triomf. I el Roquetenc va saber so-
frir en els darrers minuts, quan el Roda s’hi va abocar per assolir
l’empat. Els de Harri estan ara a dotze punts de la zona de per-
manència. Una quimera. I el cert és que la permanència està molt
complicada. Però ara encara es pot dir que mentre hi ha vida...

CD Roquetenc,
mentre hi ha vida hi ha.....

VA VÈNCER AL CAMP DEL RODA (0-1)

La setmana passada vam anunciar que el Gandesa jugava
un partit clau al camp de la Selva per a poder mantenir op-
cions de lluitar per la segona plaça. I l’equip d’Enric s’ho va
agafar amb serietat i amb l’actitud adequada per sumar tres
punts que li permeten arribar al descans de Carnaval amb les
possibilitats intactes, immers en la ‘pomada’. 

Un gol de falta de Jaume Guiu va comportar la victòria jun-
tament amb el bon treball de l’equip. El Gandesa és cinquè a
tres punts de la segona plaça. Batalla, ja amb l’alta mèdica,
continua sent baixa en l’equip.  

Un gol de falta de Guiu manté viva la
lluita per la segona plaça

ERA UN PARTIT CLAU PER AL GANDESA (0-1)

El Perelló va perdre a casa el segon partit. Contra el segon, el
Morell (0-2). Des del Perelló consideraven que “fou un partit igua-
lat, d’empat. Però la diferència va estar en què ells van ser efec-
tius i, a més, el seu porter va salvar-los perquè va aturar totes les
nostres opcions”. Arran d’una indecisió defensiva local va venir el
0-1: “després vam crear oportunitats clares, com una falta de Tu-
dela que va evitar el seu porter. A la represa, tot i rebre el 0-2,
vam seguir creant oportunitats, destacant la de Flox, la de Mohe-
dano o un altre tret de Tudela. Però no va poder ser. Escrich va
evitar-ho”.  Alex Clua, amb molesties, encara no va poder jugar. 

Carlos Escrichs salva al Morell,
al camp del Perelló 

BON PARTIT, MALGRAT LA DERROTA (0-2)

El Catalònia reclama un
penal amb l’1-1

Penal

Santi Forner, tècnic CD la Cava

El Tortosa va empatar al
camp del líder el Reddis (0-0). Un
bon resultat però que fins i tot
hagués pogut ser millor. Segons
el tècnic Nando Crespo, “vam ju-
gar molt bé i penso que vam
merèixer guanyar pel control
que vam tenir del partit i sobre
tot per les ocasions, força clares
per a poder fer-ho”. Dues pilotes

als pals i dues que van traure ju-
gadors locals sota la porteria
van ser les oportunitats d’un Tor-
tosa que es recupera i que torna
a recuperar la identitat. “Estic
molt satisfet dels jugadors. Hem
passat per una fase de la tempo-
rada en la que no hem estat bé.
I n’hem estat conscients. Però
els jugadors han tingut bona ac-

titud i han treballat bé. L’equip
ara torna a ser competitiu i hem
de seguir progressant com ho
hem fet en les dues darreres jor-
nades”, comentava el tècnic.

El Tortosa ha passat un mal
moment que ha coincidit també
amb enfrontaments amb l’Alca-
nar, la Cava, R. Bítem i Reddis.
Joel va tornar a ser baixa i David

Vilanova va disputar el darrer
partit. Com ja vam informar,
marxa fora del país per temes
d’estudis. S’està mirant de fer
una incorporació. 

La junta, ara gestora del club,
organitza una festa aquesta nit al
pavelló firal amb l’objectiu de re-
captar ingressos complementa-
ris.

El Tortosa mereixia més al camp del líder
L’EQUIP ES RECUPERA: “TORNA A SER COMPETITIU”

La imatge de l’equip va
deixar mal cos als

aficionats

Imatge

L’Ampolla va guanyar al camp
de Bítem, dissabte passat (2-3)
en un derbi en el que el proatgo-
nista fou el davanter revelació
Cristian Regolf. Va fer els tres
gols i un dels pichichis del grup. 

Al minut 34, va marcar el 0-1.
Empataria l’artiller Angel, poc
després. Però abans del des-
cans, Regolf feia l’1-2. Joel
Crespo, l’altre artiller local,  res-
tablia la igualada a l’inici de la re-
presa però el propi Regolf acon-
seguia el 2-3 avançada la
represa. Segons Sergio Nava-
rro, tècnic del R. Bítem, “vam

pagar cares les errades que
vam cometre i l’Ampolla, molt
ben armat i aprofitant els contra-
atacs, sent efectiu, no va perdo-
nar”. Sergio afegia que “a la re-
presa, vam millorar pel que
respecta a la intensitat i el con-
trol del joc, jugant molts minuts
al seu camp. Però  quan el par-
tit, amb el 2-2, estava obert,
ens van tornar a agafar, com
ens ha passat en altres oca-
sions, en un contraatac va venir
el 2-3”. Navarro indica que “ens
hem de recuperar, pensar ja en
el partit de Vilaseca per a recu-

perar-nos d’aquestres tres de-
rrotes.

Per la seua part, Miquel Cotai-
na, tècnic de l’Ampolla, deia que
“va ser un partit molt igualat,
amb major domini del R. Bítem,
equip que sap a què juga i que
és dels que milor futbol fa a la

categoria. Nosaltres vam estar
ben replegats sent efectius. En
un primer temps en el que no
van haver-hi ocasions ens vam
posar amb l’1-2. A la represa,
ells van domin més encara i no-
saltres vam estar ben armats.
Tot i rebre el segon gol, vam se-
guir igual i vam poder sorpendre
amb una contra, tenint, amb el
2-3, altres ocasions”. Eric, Os-
car i Marni van ser baixa mentre
que Marcel i Obi es van lesionar.
L’Ampolla va jugar ahir contra
l’Alcanar, partit de recuperació
(2-1). 

L’Ampolla segueix fent-se gran. Puja a la tercera plaça
Dissabte passat va vèncer al camp d’un R. Bítem que acumula tres derrotes seguides (2-3)

AHIR, RECUPERACIÓ DEL PARTIT: AMPOLLA-ALCANAR (2-1), GOL AL 88 DE SAMU

L’ampostí Regolf va
marcar els tres gols de

l’Ampolla a Bítem

Hat-trick
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TERCERA CATALANA

Jo estic segur que Edu Albacar un dia va tenir sort (va buscar-la i va lluitar per tro-
bar-la) i va passar de jugar a La Sénia dues temporades a Preferent a ser avui el
capità de l'Elx i titular en un equip de primera divisió. Jo estic segur que de la qua-
litat d'Edu Albacar han hagut alguns jugadors més en aquestes comarques i s'han
perdut per milers de raons, entre elles uns pares que pressionen més que ajuden,
uns entrenadors que no els han donat l'oportunitat ja des de juvenils perquè només
els agrada guanyar i per això no donen opcions als més joves i perquè a més estan
pressionats pels directius i l'afició. Jo tinc una altra idea del futbol. Potser és que
sóc un romàntic. Encara no conec cap míster d'aquestes comarques que s'hagi
atrevit a fer un equip d'amateur d'una mitjana d'edat de 19 anys i només apostar
per joventut. En èpoques de bonança Tortosa, Amposta, Ascó i Rapitenca gairebé sempre la majoria
de jugadors no eren formats en el planter o no eren de la població, de manera que si sumem només
els que estan en el planter podem veure gairebé 800 nens que quan arriben al primer equip no tenen
el seu espai ni per jugar al filial, perquè aquests clubs els que l'han tingut no en tenen (excepte l'Ascó).
I han d'emigrar a altres llocs els que segueixen jugant i que passa, que més del 50% deixen el futbol i
altres amb el transcurs dels anys també ho acaben deixant. Amb la qual cosa jugadors vàlids per jugar
en la Primera Catalana o tercera divisió o potser categories superiors es perden per no confiar amb
ells ni els entrenadors, ni els clubs. Jo els garanteixo que si en cada població d'aquestes comarques
dels principals clubs s'apostés només amb el planter i es fessin els filials que fessin falta, a més de
donar oportunitats a tots els jugadors de primer any del juvenil per a que anessin intercalant amb el
primer equip, sortirien jugadors de gran nivell i en quantia. Si fa 25 anys a algun barcelonista li hagues-
sin preguntat que en una final de copa d'Europea hauria 8 jugadors formats al planter, ningú s'ho
hagués cregut, només una persona va tenir aquesta il·lusió: Van Gal, que era repudiat per la premsa.
Cada any el Barça treu del barret un jugador: Pedrito, Busquets, Bartra, Roberto, Montoya, i a la recam-
bra  molts. Que li va passar a Xavi, va necessitar diversos anys en ser el que és, és qüestió de pacièn-
cia, hi ha jugadors com Mesi i Iniesta que es veuen de seguida que seran bons jugadors, altres neces-
siten temps i això és el que no tenen els clubs, directius i entrenadors. Els vaig a demostrar en poques
línies quants jugadors d'aquesta província es perden i tots tenen potencial per jugar a tercera divisió
mínim i gran part amb el temps o deixen de jugar a futbol o es perden per categories inferiors. Només
cal veure la història dels tres principals clubs històrics que han militat en categories nacionals d'aques-
ta província: Nàstic, Reus i Tortosa en tota la seva història gairebé mai han tingut ni un filial, Reddis o
Pobla Mafumet només ha estat un curt període de temps d'aquest últim cicle. Llavors analitzem això
que és molt fàcil, tots els jugadors de la divisió d'honor del Nàstic tenen gairebé capacitat de jugar en
tercera divisió mínim i aquests quan s'acaba la seva etapa del futbol, no poden jugar ni al Nàstic, ni al
Reus perquè es nodreixen de jugadors d'altres llocs. Què passa? Es perden en regionals i amb el temps
potser molts deixen el futbol. Jo estic segur que hi ha molts jugadors d'aquesta Segona Catalana que
podrien jugar en tercera divisió i competir i fins i tot jugarien millor, és aquest futbol de categories infe-
riors és patadon i de vegades anti futbol.
Amb això intento demostrar que es perden jugadors per falta d'oportunitats i de que als jugadors dels
planter en molts casos no els donen la que es mereixen; sinó haguessin ajudes d'ajuntaments es dona-
rien segur, i com diu la dita i passa moltes vegades: “sempre agrada més el de fora i al final el millor
està a casa”. Aquesta dita succeeix també en el futbol. L'equip que canviï de política esportiva i apos-
ti pel planter sempre tindrà els seus fruits, però clar els equips petits sempre tindran la dificultat de que
els més grans els prenen els jugadors formats al planter sense demanar permís i ni pagar una com-
pensació. Aquest article té una segona part i la setmana pròxima analitzarem amb dades reals, esga-
rrifoses d'un club que ha deixat escapar al 90% dels seus jugadors a altres equips.
RAPITENCA. ES VA TRENCAR L’ACORD AMB EL GRUP INVERSOR. Vaig avisar la setmana passada. Jo
sempre sóc prudent. Cal mirar la lletra petita dels contractes. Els tres socis que arribaven a les por-
tes de la Rapitenca no dic que siguin males persones. Ni bones. Ni uns sants. Són com són. Amb la
mafia es poden fer grans negocis i no passa res. No sabem quants clubs italians estan dirigits per per-
sones honrades i de vegades sense escrúpuls. A la Rapitenca hi ha bona gent i els que venien també
ho eren. Però per a seure en una taula i fer negocis ha d’haver-hi bon feeling o és com l’amor. Si et
jites la primera nit amb una dona, malament. La coneixes amb la passió. Si trigues tres mesos, millor.
La vas coneixent i si et poses a viure amb ella sense tenir relacions, una meravella. Perquè el ser humà
som pur teatre. Quan som petits som uns sants. Quan ens fem grans, per moments podem estar
bojos. 
D’altra banda, vaig avisar la setmana passada que era un partit trampa contra el Gramanet “Guanyarem
segur”. Es va patir durant tot el partit, i fins al minut 84 no es va marcar el gol de la victòria. Es van
equivocar al no fitxar a Chimeno de l'Alcanar, a meitat de temporada. Ja seria el màxim golejador,
jugant només trenta minuts és garantia de gol. On militarà la Rapitenca propera temporada? Tercera
divisió, Primera Catalana o Segona Catalana, ningú ho sap, jo si que ho sé però em fa por pronunciar-
me. Mirin les dades de la segona volta, en les set jornades disputades l'Ascó va setè, Rapitenca penúl-
tim amb quatre punts i només cinc gols. No va sentar molt bé a Ascó el meu últim article: “Els milio-
naris”, bé doncs si els sembla poso: No són rics els de l'Ascó, són pobres i a sobre líders.
CAN BARÇA. Vaig dir fa ja tres mesos que el Barça no guanyaria la lliga, en poques jornades han per-
dut dos partits, alguna cosa no funciona, els meus dubtes del 'Tata' segueixen intactes. Els mateixos
periodistes que l'han posat al cel, en una setmana el posen a l'infern. Vaig dir que no em convencia el
fitxatge de Neymar, tan bo és pel que van pagar? Amb el seu cost era millor fitxar quatre bons juga-
dors. Aquest any el Madrid serà campió, ho sento sóc del Barça però és el que hi ha.
ELS AFAIRES DEL FUTBOL BASE. Fa uns mesos l'Aldeana va escriure una carta al Més Ebre de com
el Tortosa li volia treure diversos jugadors d'una forma no molt seriosa, finalment l'assumpte no va arri-
bar a majors. La setmana passada els del Santa Bàrbara es queixaven i amb raó del club del meu
poble, la Sènia, en categoria infantil, de que per alineació indeguda va aconseguir en els despatxos
tres punts. El Santa Bàrbara va cometre un error i ho manifesten. A veure com els expliques a aquests
xavals que després de guanyar, per un mini error perden el partit. Ni dono la raó a La Sénia, ni al Santa
Bàrbara, però en aquestes categories és una mica ximpleria liar-ho per aconseguir els punts als des-
patxos, encara que poden fer el que vulguin. El futbol base és el que és, no és tal com el pinten i
aquests dos fets de cartes de l'Aldeana i Santa Bàrbara confirmen que hi ha més embolics dels que
puguin imaginar-se. La temporada passada ja va passar amb l'Alcanar - Olímpic amb dret d'ascens,
crec que pares, directives, entrenadors han de reflexionar que alguna cosa no funciona i si volem donar
més exemples a aquests xavals, els que comanden el futbol base han de canviar de xip.
TORTOSA I EL SEU FUTUR- FA FALTA UNA DIRECTIVA NOMES DE DONES. No va passar res a l'assem-
blea, tal i com vaig dir, van haver unes 40 persones. Alguns socis van dir els que pensaven gran part
dels socis, perquè es deixen escapar jugadors formats al planter i que triomfen en altres equips de
Segona Catalana, com exemple el Remolins-Bítem. El futur del Tortosa no ho sap ningú, jo només desit-
jo a aquest club el millor, però siusplau que es presenti una persona jove amb ganes de canviar aquest
club de dalt a baix, jo sé qui podria ser president o presidenta, si aquesta dona es decidís, faria una
cosa gran, una directiva només de dones, els garanteixo que tindrien superàvit cada any, una dona
treu d'un euro, mil euros.

Quants jugadors hi ha a l’Ebre com Edu Albacar?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

PRIMERA CATALANA - LA VIDA SEGUEIX IGUAL. El Jesús i Maria juga amb intensitat en camp contrari va empa-
tar a Balaguer i va treure fortalesa per a l’1-0 advers. Es el el sisè millor equip en camp contrari, només cinc
derrotes i set partits sense perdre. A casa per oblidar. L'Amposta malgrat l'empat, aquesta temporada gaudeix
al seu camp, només una derrota però un mal gust a la classificació, a dos punts del descens i en 22 jornades
només cinc victòries i dues d'aquestes per la mínima, només cinc partits queden a casa i set en camp contra-
ri que és on és menys fort. Diumenge a la primera part van merèixer anar-se'n amb el 3-0 al descans. 
SEGONA CATALANA. DEU EQUIPS IMPLICATS EN ASCENS O DESCENS. Vaig dir que el Reddis seria campió,
ara dic que s'oblidin els equips ebrencs de la promoció, Morell i Valls seran un dels dos dels afortunats. I si per
casualitat ens toca la loteria Ampolla o Gandesa seran llavors els afortunats de promocionar,. Però, si això
passa, igual la federació envia un àrbitre per a què faci un espectacle i no ascendim. Ja li va succeir al Jesús
Catalonia fa unes temporades. Ha baixat el pistó el Remolins-Bítem que porta tres jornades sense aconseguir
ni un punt. El Tortosa, tot i que es recupera, només dues victòries als últims nou partits, i la Cava que va donar
mostres de la seva debilitat en els últims tres desplaçaments amb tres derrotes i vuit gols encaixats, i aquesta
jornada va perdre contra el Vila-seca, és el sisè conjunt que treu profit en el seu el municipal. L'Ampolla matemà-
ticament està salvat, porta una marxa molt bona en les últimes deu jornades, només una derrota i aquesta per
la mínima, si guanya l'Ampolla a l'Alcanar i Reddis igual es frena, doncs l'ascens no interessa. La seva estrella
va arribar des que li va donar un toc d’atenció el seu entrenador a l’equip; Cristian Regolf, està que se’n surt: ja
porta 15 gols. Els millors equips de la segona volta són Valls i Morell, 15 i 13 punts respectivament, seguits de
l'Alcanar i l'Ampolla 10 (aquests amb un partit menys). Resultats dolents per al Jesús Catalònia i el Perelló, però
els marcadors estaven en el guió del probable. S'estreny la classificació per la promoció, quatre equips sepa-
rats per quatre punts, i als descensos, tres conjunts bastant definits, Calafell, Roquetenc i Selva, i sis separats
per sis punts. Mare meva que a final de temporada veurem si baixen dos equips de Primera Catalana.  L'Alcanar
cada jornada o marca Ximeno o Romerito, la parella feliç, el resultat de 4-1 és enganyós, no mereixia el Jesús
tal golejada. El Tortosa va fer un gran partit al camp d’un Reddis, el líder, que segueix amb el seu estancament.
En 30 minuts no va sortir de la seva àrea. Vaig dir que la Cava no ascendiria, i fa unes jornades em va dir un
aficionat d'aquest club: “El problema no és ascendir, el problema és no baixar”. El Gandesa va guanyar a un
dels cuers i segueix amb opcions. El Roquetenc va guanyar, miracle, li vaig dir al president Vilchez: “Avui guan-
yareu”, ara té dos partits claus a casa, si els guanya pot haver salvació, els miracles existeixen.
TERCERA CATALANA - LA SÉNIA, HORTA I L'AMETLLA, EQUIPS REVELACIONS SEGONA VOLTA. El Camarles
cada vegada és més líder, malgrat l'absència de Marc Prades que no estava de baixa per lesió. Estava, on esta-
va? Això és top secret: ¿negociant amb l'Andorra per a la seva incorporació...?. Aquí el que ensopega un o dos
partits se li escapa l'ascens, li va passar al Flix, i en aquesta jornada a l'Ulldecona que no va estar fi a l'Ametlla,
ni tampoc l'àrbitre, va acabar l'equip del Montsià amb nou jugadors i quatre gols. Vaig avisar que l'equip de
Sansano no havia guanyat dos partits consecutius fora del seu camp. Es va complir la meva profecia. Dos
empats consecutius del Deltebre que l'allunyen de la primera plaça, dos mini ensopegades d'un equip que porta
només una derrota des d'octubre. Té mèrit. I més el fitxatge de La Torre que és l'ànima d'aquest equip. Partits
claus del Sant Jaume, dues properes jornades, davant de la Sénia que porta nou jornades invicte. Perdrà el meu
equip, ja veuran, i després l'equip d'Antón va a Vilalba, allí saltaran fins els cordons d'algun jugador, ja ho veu-
ran. L'Ametlla malgrat estar en posicions complicades té poder de gol, han marcat dos defenses, cinc centre-
campistes i tres davanters i en molts partits han anat convocats amb sis juvenils, això té mèrit. A Pinell van anar
a fitxar el cosí de Messi i ell els va dir: “No, jo tinc contracte en vigor, però conec a un tal Manzano que és molt
bo, la toca molt bé”. I els directius del Pinell, van fitxar a ell i a un altre. A Pinell no baixaran, si cal fitxaran a qua-
tre cosins de Messi...si ens atenem a les jornades de la segona volta hi ha un equip en crisi: l'Ulldecona està a
la posició nou amb 7 punts. Líders són la Sénia, Horta, Deltebre 11 punts; l'Ametlla i Camarles 10. Dels cinc,
tres equips que no estan al pòdium dels millors. La segona volta confirma que molts equips seran equips reve-
lacions.

l’Horta continua enlairat (11 punts
de 15). Avui divendres recuperarà
el partit contra el Pinell (20 h). I a
Móra es va avançar amb el 0-2,
gols d’Isaac i de Joan Esmel.
Lagunas va posar dins del partit a
l’Olimpic (43’). L’Horta no va senten-
ciar quan va poder i en temps afe-
git al partit, Sergi Vila va empatar (2-
2) amb un gran gol (25 metres).
L’Olimpic va lluitar per aconseguir
l’empat. Destacar el retorn de Marc
Valero, un any després.  

OLIMPIC-HORTA 2-2

La Sénia continua imparable. Nou
jornades sense perdre, 21 punts
de 27. I ja s’ha col.locat a la la
zona noble de la taula, mirant per
amunt. Contra el cuer, Raül va fer
l’1-0 i Isaac va ampliar l’avantatge.
Josep va reduir distàncies abans
del descans. Però Pau sentenciar
a l’inici de la represa amb el 3-1. El
R. Bítem va lluitar fins el final, amb
opcions. 

LA SÉNIA-R BITEM 3-1

Tercera derrota seguida de
l’Aldeana que està acusant en
excès les baixes. I necessita un
canvi de dinàmica si no vol veure’s
compromès. El Corbera (9 punts
de 12) s’ha tornat a recuperar i
tornar a estar en llocs capdavan-
ters. Juan Caballos i Fidel van mar-
car. Gerard Reyes (la Cava) va fit-
xar amb un Corbera que pot incor-
porar Oscar Gilabert (Catalònia).

ALDEANA-CORBERA 0-2

El Deltebre arriba al descans del
cap de setmana proper en segona
plaça. Va empatar a Vilalba en un
partit en què va perdonar sobre tot
al primer temps i va acabar
pagant-ho. De la Torre, a qui li ha
costat trobar el camí del gol però
que ara està encertat, va fer el 0-
1. L’empenta del Vilalba li va portar
al gol de Joel. Un empat per l’espe-
rança. 

VILALBA-DELTEBRE 1-1

El Camarles va fer un altre pas
endavant per ser un líder ferm. Va
guanyar a Móra i ha ampliat l’avan-
tatge. Primer temps de domini del
Camarles i gol d’Abraham, amb
un xut exterior. A la represa, els
camarlencs van perdonar (dos
pals) i van acabar patint quan el
local Miravete va tenir una bona
oportunitat. El Móra s’estanca
amb la segona derrota seguida. 

M. NOVA-CAMARLES 0-1

L’Ametlla, en progressió, va guanyar
un Ulldecona que es va mostrar en
desacord per l’arbitratge ‘fou increi-
ble’. Sam va fer l’1-0 i va tornar a
marcar després de l’empat d’Ivan.
L’Ulldecona es va quedar en deu
‘encara no sabem perquè’ però Ivan
va empatar (38). Els visitants van
tenir la seua opció però fou Avraham
qui va fer el 3-2. L’Ulldecona, amb
nou, va cedir amb el gol de Pepe.

L’AMETLLA-ULLDECONA 4-2

Partit trepidant i emocionant. Els
locals es van avançar amb el 2-0
amb gols de Cristian i de Aguiló
(56’). Però el Sant Jaume, nova-
ment molt minvat i amb juvenils i
gent del B, va reaccionar empatant
amb gols de J. Marc i Magrinyà. I en
temps afegit va poder fer el 2-3.
Però ‘passant vuit minut’ Quirós va
xiular un penal que el pichichi
Cristian va convertir amb el 3-2. 

BATEA-ST JAUME 3-2

Mal partit del Santa i bon del Pinell.
Iker feia l’1-0 amb un tret de fora de
l’àrea (6’). Però el Pinell va reaccionar
i abans del descans va remuntar
amb dos gols del darrer fitxatge, el
barceloní Manzano, i un de Ruben. A
la represa, els pinellans van quedar-
se amb deu i van patir arran del gol
de Jaume. Però van sumar un triomf
important després de quatre derro-
tes. El Santa frena l’impuls. 

S. BÀRBARA-PINELL 2-3

El Flix es recupera amb 4 jornades
sense perdre. Va superar un Alcanar
que, tot i les baixes i anar amb juve-
nils, va ser combatiu i va fer el 0-1
(Josep). El Flix va empatar i a la repre-
sa va remuntar, gol de Porta. Demà
Jornada Esportiva a Flix, per tots els
equips i aficionats del club.  

FLIX-ALCANAR 2-1
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Xerta-la Cava (16.30 h)
Muntells-S. Jaume (16 h)

J i Maria-la Galera (18.30 h)
Catalònia-Tivenys (18 h)

diumenge
Arnes-Roquetenc (16.30 h)
Benissanet-Campredó (16h)

Ascó-Bot (16.30 h)
Ginestar-Ebre E. (16.15 h)

RESULTATS

23a jornada 4a catalana

Roquetenc-Benissanet 4-0

Campredó-Xerta 6-0

la Cava-Godall 0-1

S. Jaume-Ascó     1-1

Bot-Jesús i Maria 1-1

La Galera-Catalònia   0-0

Tivenys-Ginestar  0-1

Ebre Escola-Arnes         0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       21 92 9 63

2. Campredó  20 62 26 43

3. Roquetenc 20 50 29 41

4. Tivenys     21 47 27 40

5. Ginestar    20 51 23 39

6. Benissanet  20 41 43 37

7. Catalònia    19  38 24 36

8. Arnes       20 30 21 35

9. Ebre E.     21 24 30 28

10. J Maria    19 39 35 27

11. Ascó      20 51 48 25

12. la Cava   21 36 41 25

13. la Galera 21 17 28 22

14. Bot        21 28 49 17

15. Xerta     20 26 70 10

16. Muntells  19 13 63 2

17. S. Jaume 21 9 88 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

20a jornada 

Fontsanta-Olerdola 3-1

Levante-Ac Catalunya   3-0

S. Andreu-Riudoms   3-1

Suburense-S. Cugat    1-1

E. Valls-Santboià    6-1

F At Vilafranca-Molins     1-3

C. Clar-Gladiador    5-0

Tortosa E-Vilanova        3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 57 19 51

2. Tortosa E 60 25 45

3. Molins 68 29 42

4. E Valls 51 29 39

5. C. Clar 66 33 38

6. Vilanova 41 27 38

7. Santboià 43 41 37

8. F. Vilafranca 34 35 27

9. Levante 28 36 26

10. S. Cugat 39 45 25

11. S. Andreu 39 52 24

12. Suburense 31 43 20

13. Riudoms 27 40 17

14. Olerdola 32 58 12

15. Gladiador 23 81 5

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Cunit-Pla

Vinyets-Borges

Icomar-Quintinenc

Gavà-Begues

Ulldecona-Montserratina

Monjos-la Cava

S. Sadurní-Vallirana

RESULTATS

18a jornada 

Pla-Vinyets 3-1

Borges-Quintinenc

Icomar-Gavà 10-0

Begues-Ulldecona 0-2

Montserra.-Monjos  5-3

la Cava-S. Sadurní    3-1

Vallirana-Cunit 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 113 14 50

2. Ulldecona 110 16 47

3. la Cava 95 14 44

4. Icomar 66 15 43

5. Cunit 71 47 31

6. Begues 59 40 29

7. Pla 39 58 20

8. Quintinenc 33 45 19

9. Vinyets 42 71 19

10. Monjos 38 51 18

11. S. Sadurní 25 50 15

12. Borges 42 132 12

13. Vallirana 22 69 10

14. Gavà 14 147 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa-Aldeana

Rapitenca-Vinaròs

Amposyta-la Sénia

Jesús i Maria-Ulldeconaa

Filrey R. Bítem-Roquetenc

la Cava-Catalònia

Alcanar, descansa

Canareu-Perelló 

RESULTATS

17a jornada 

la Sénia-Jesús i Maria   4-3

Ulldecona-R. Bítem    7-1

Aldeana-Vinaròs  1-1

Alcanar-Amposta  2-1

Catalònia-Tortosa          1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 46 15 39

2. Amposta 43 15 32

3. Ulldecona 45 18 30

4. Alcanar 37 27 30

5. Aldeana 53 21 26

6. Tortosa 36 36 20

7. Rapitenca 27 35 19

8. Filrey R. Bítem 30 58 16

9. la Sénia 38 50 14

10. J. i Maria 25 45 14

11. Roquetenc 22 32 13

12. Canareu 23 34 13

13. Catalònia 33 48 11

14. Perelló 16 40 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 8

Horta-Batea (17 h)
R. Bítem-Vilalba (17.15 h)

diumenge 9
Pinell-l’Ametlla (16.15 h)

Ulldecona-Móra N (16.30 h)
Camarles-Olimpic (17 h)

St. Jaume-la Sénia (16.15 h)
Deltebre-Aldeana (16 h)

Corbera-Flix (16 h)
Alcanar-S. Bàrbara (16.30 h)

RESULTATS

21 jornada, Tercera catalana  

L’Ametlla-Ulldecona 4-2

M Nova-Camarles 0-1

Olimpic-Horta 2-2

Batea-S. Jaume 3-2

la Sénia-Rem. Bítem 3-1

Vilalba-Deltebre 1-1

Aldeana-Corbera 0-2

Flix-Alcanar 2-1

S. Bàrbara-Pinell 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 22 47 23 49

2. Deltebre 22 37 16 43

3. Ulldecona 22 51 28 42

4. Batea 22 57 41 41

5. Flix 22 45 28 39

6. Corbera 22 47 36 38

7. la Sénia 22 46 31 34

8. Horta 21 30 34 32

9. Aldeana 22 36 38 31

10. S. Bàrbara 22 39 37 30

11. Móra Nova 22 39 35 28

12. Olimpic 22 48 45 28

13. l’Ametlla 22 41 41 27

14. Pinell 21 37 39 26

15. Alcanar 22 30 41 25

16. S. Jaume 22 30 57 22

17. Vilalba 22 24 60 18

18. R. Bítem 22 22 76 5

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 8

Catalònia-Cambrils (16 h)
Calafell-la Cava (17 h)

Morell-Valls (17 h)
Roquetenc-la Selva (16.30 h)

diumenge 9
Gandesa-Alcanar (16.30 h)

Vilaseca-R. Bítem (17 h)
l’Ampolla-Redis (16 h)
Tortosa-Perelló (17 h)

Canonja-Roda Berà (11.45 h)

RESULTATS

23 jornada, Segona catalana

Alcanar-Catalònia 4-1

Cambrils-Calafell 7-1

la Cava-Vilaseca 0-3

R. Bítem-l’Ampolla 2-3

Reddis-Tortosa 0-0

Perelló-Morell 0-2

Valls-Canonja 3-1

Roda Berà-Roquetenc 0-1

la Selva-Gandesa 0-1

Rec. Ampolla-Alcanar2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 22 51 8 55

2. Morell 22 40 21 42

3. l’Ampolla 22 43 28 41

4. Valls 22 39 26 41

5. Gandesa 22 33 36 38

6. Rem Bítem 22 44 31 36

7. Tortosa 22 39 29 35

8. Alcanar 22 59 42 34

9. la Cava 22 26 28 33

10. Catalònia 22 29 27 28

11. Vilaseca 22 31 30 27

12. Canonja 22 30 35 26

13. Perelló 22 33 46 25

14. Roda Berà 22 23 32 25

15. Cambrils 22 28 33 22

16. la Selva 22 28 54 15

17. Roquetenc 22 19 50 13

18. Calafell 22 19 68 11

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

Malgrat la derrota, l’Ascó
continua sent el líder de la
Tercera divisió perquè, a la

vegada, també va perdre
l’Europa amb el Manlleu.

Líder
Muntanyesa-Palamós

Vilafranca-Rapitenca (diu 12.30 h)
Gramanet-Terrassa

Santfeliuenc-Masnou
Vilassar-Cornellà

Rubí-Santboià
Ascó-Gavà (dissabte 17 h)

Figueres-Castelldefels
P. Mafumet-Europa
Manlleu-Cerdanyola

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1.Ascó 26 14 7 5 38 23 49
2. Europa 25 14 6 5 36 19 48
3. Rubi 26 14 5 7 40 27 47
4. Cornellà 26 15 2 9 40 31 47
5. Muntanyesa 26 13 8 5 37 22 47
6. Palamós 26 13 7 6 46 38 46
7.   Terrassa 26 12 7 7 33 25 43
8. Santfeliuenc 26 12 6 8 31 24 42
9. P. Mafumet 26 11 7 8 24 21 40
10. Manlleu 26 11 6 9 32 25 39
11. Figueres 26 7 11 8 36 38 32
12. Castelldefels 26 7 10 9 30 32 31
13.  Cerdanyola 25 6 11 8 38 43 29
14. Santboià 26 7 8 11 37 39 29
15. Masnou 26 7 8 11 27 37 29
16. Vilafranca 26 8 5 13 30 33 29
17. Rapitenca 26 6 9 11 25 41 27
18. Vilassar 26 6 6 14 25 41 24
19. Gavà 26 6 3 17 29 40 21
20. Gramanet 26 2 4 20 15 51 10

Tercera divisió RESULTATS
26a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Martinenc

Igualada-Torredembarra

Tecnofut.-Amposta (diu 9,12h)

Catllar-Torreforta

Alpicat-Tàrrega

Horta-Balaguer

J.iMaria-Andorra(dis 8 16.30h)

Viladecans-V. Alegre

Marianao-Vilanova

RESULTATS

22 jornada, Primera catalana

Martinenc-Igualada 1-0

Torredem.-Tecnofutbol 1-0

Amposta-Catllar 2-2

Torreforta-Alpicat 1-2

Tàrrega-Horta 1-0

Balaguer-J i Maria 1-1

Andorra-Viladecans 3-1

V. Alegre-Marianao 1-1

Vilanova-Almacelles 1-2

Primera catalana

Una acció del partit Santboià-Ascó, de diumenge passat.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 22 43 21 47

2. Torreforta 22 43 27 40

3. Tàrrega 22 27 20 40

4. Viladecans 22 32 23 39

5. Torredembarra 22 33 26 39

6. Horta 22 35 26 34

7. Almacelles 22 31 29 31

8. Igualada 22 30 30 31

9. Vilanova 22 28 20 31

10. Tecnofutbol 22 25 28 28

11. Catllar 22 24 25 28

12. Amposta 22 32 33 27

13. Andorra 22 33 39 26

14. Balaguer 22 24 39 25

15. Marianao 22 24 26 24

16. J. i Maria 22 30 45 20

17. Alpicat 22 20 40 18

18. V. Alegre 22 24 41 14
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Godall, tal com vam informar
al seu dia, continua imparable
camí del rècord. I no només al
futbol català, sino que a
l’Estatal. Dissabte va vèncer al
camp de la Cava B (0-1). Una
victòria amb patiments perquè
els locals van fallar un penal a
darrera hora. El tècnic de la
Cava B, Robert Avinyó, deia
que “el Godall és un gran equip,
de rècord. Es va avançar amb
el 0-1 a la primera meitat i va
fallar un penal dubtós. Però
nosaltres, amb molta intensitat
i ordre, vam jugar-li de tu a tu
tenint ocasions per empatar,
com un penal a darrera hora
que no vam transformar.
Mereixiem l’empat, com a
mínim”. Les altres dues places
continuen obertes. El Ginestar
s’afegeix a la lluita amb el
triomf al camp d’un Tivenys que
acumula dues derrotes segui-

des (0-1). El Ginestar, amb gol
de Bladé, es va endur els
punts, tot i les baixes.
“Nosaltres no vam jugar bé,
sobretot ofensivament i ells, en
canvi, van estar millor”, deia
Gaspar, tècnic del Tivenys.
Amb els locals va ‘debutar’ el
president Pau (imatge foto). En
futbol femení, el Tortosa Ebre
es recupera amb el triomf con-
tra el Vilanova (3-1) i a Segona,
triomfs de l’Ulldecona i de
Cava. 

El Godall pateix però 
suma una nova victòria: 21 de 21

QUARTA CATALANA I FEMENIACTUALITAT 

Els Júniors i Sèniors van partici-
par a la Copa d’Espanya Sènior
“ Ciutat de Barcelona” al pave-
lló Olímpic. -66 kg. Jordi Borrell
que va perdre el primer combat
i va quedar eliminat. Cristòfol
Daudèn va fer una competició
espectacular demostrant que
és un dels judoques amb més
futur del panorama nacional. Va
guanyar tots els seus combats,
incloent les semifinals que les
va fer contra el campió
d’Espanya vencent el combat a
la fi del temps per un Was Hari,
després va perdre la final

enfront del representant
Dominica que repetia podium
del any passat, quedant en
segon lloc. Es te que recordar
que és júnior de primer any. -48
kg: Carla Montañez , perd el pri-
mer combat i el de repesca
fent uns molt bons combats.
Dainé Cordero fou cinquena. -
81 kg. Oscar Gómez va perdre
el primer combat i quedar elimi-
nat. -60 kg. Marc Castellà va
guanyar el primer combat i per-
dre el segon.-63 kg. Erika
Martínez va perdre el primer
combat quedant eliminada.

Nucli tecnificació Priorat-Tortosa
JUDO

Casa Maso-PM el 7B, 6-0
Lucifers Bar Aloha-Leis, 4-3
CFS Roquetes-Toscà, 3-6
Moet-Rehau,6-5
G. Amics-SA Casals, 3-6
Classificació
1. Toscà, 25
2. SA Casals, 24
3. Casa Maso, 23
4. Bar Aloha, 21
5. Moet, 19
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
Rehau-SA Casals
P Remolins P2 17.05 h
Toscà-Moet
P Remolins P2 16 h
Leis Clas-CFS Roquetes
P Remolins P2 18.10 h
PM el 7B-Bar Aloha
Pavelló P4 16 h
Casa Maso-G Amics
P Remolins P4 17.05 h.

Futbol Sala Tortosa

14A. JORNADA

L'equip cadet, es va des-
plaçar al camp del
Granollers. 1-3 amb parcials
(25-17, 15-25, 23-25 i 20-
25). El juvenil masculí es va
desplaçar al camp del
C.V.Barberà. 3-1 amb par-
cials (20-25, 25-23, 25-23 i
25-23). El sènior femení va
donar el punt negatiu en la
jornada, quan no era d'espe-
rar la derrota contra el
Vilanova: 0-3 amb parcials
(15-25, 21-25 i 24-26).

El sènior de segona catala-
na va rebre al C.V.Vilafranca.
3-1 amb parcials (25-18, 21-
25, 25-16 i 25-20). L'equip
"B", es va desplaçar al camp
del Manresa. 0-3 amb par-
cials (22-25, 21-25 i 17-25).
Pròxima jornada: l'equip
cadet, juvenil i sènior mascu-
lí "B" descansen. Només
juguen el sènior masculí de
segona i el sènior femení
que es desplacen a Sant
Climent i a Tordera.

Derrota del sènior femení

CLUB VOLEI ROQUETES

En el  campionat
d’Espanya absolut d’atle-
tisme a pista coberta,
celebrat a Sabadell, el
galerenc Llorenç Sales fou
cinquè en la prova dels
dels 1500 metres. El seu
registre fou de 3.53’88’’,
no podent millorar la seua
marca que esta`en 3.45’.
La prova va estar domina-

da per Manuel Olmedo del
FC Barcelona que va fer-se
amb l’or amb un crono de
3.50’99’’.

Llorenç Sales, cinquè
ATLETISME

HANDBOL GAVÀ 14 CH
TORTOSA HIDROCANAL 23
A priori, difícil partit contra
l’Handbol Gavà, habitual parti-
cipant de les fases finals de la
Lliga Catalana i que va guanyar
a les tortosines en l’enfronta-
ment de la primera volta per
dos gols. Molt públic a la gra-
deria, l’equip tortosí va plante-
jar correctament el partit des
de l’inici, amb una defensa i un

atac disciplinat i molt ordenat.
Al descans, marcador igualat
(9-10). A la represa, l’equip
ebrenc va sortir a la pista con-
centrat i, amb una defensa
espectacular, va deixar clava-
des les locals que només va
poder marcar 5 gols en 30’.
Les tortosines van saber inter-
pretar i resoldre totes les varia-
cions defensives plantejades
pel Gavà, i es van imposar.

Imparables
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

El Xino-Xano de Deltebre
va competir a Banyoles en
dues competicions. 
En la primera prova del
Català Programa 2020, en
dames (1000 metros),
Georgina Monrós va aca-
bar primera i Andrea
Garcia segona; en infantil
A (3000 metres) va guan-
yar Guillem González i en
infantil B (3000 metros)
Ruben Mendiola fou setè. 

D’altra banda, en el Català
de invierno (5000 metros),
en veterans, Ricard Franch
va ser sisè; en sènior
Ferran Franch dotzè; en
cadets David Navarro cin-
què; Manel Medina dotzè;
Èric Ribes catorzè; Víctor
Mendiola quinzè; Ivan
Fatsini setzè i Josué
Monrós dissetè; i en cadet
dama, Laura Garcín, sise-
na.

Xino Xano a Banyoles

DUES COMPETICIONS

Avui divendres, a partir de las
20.45 h, s’efectuarà la pre-
sentació oficial de la tempora-
da del Moto Club Roquetes
2014, al pavelló municipal de
la localitat. 

Festa popular, diumenge
D’altra banda, aquest diumen-
ge, dia 2 de març, el Moto
Club roquetenc organitzarà la
novena edició de la 'Festa

Popular de la Moto a
Roquetes'. 
El lloc serà, a las 9.30 h. als
asadors de l’Observatori de
l'Ebre a Roquetes, amb el
següent programa: de les
9.30 a les 11.30 es serviran
esmorzars, posteriorment
s’efectuarà una ruta per les
poblacions veïnes que està
prevista que acabi a les
12.30 h.

Moto Club Roquetes
PRESENTACIO OFICIAL, AVUI

Visitava Tortosa un dels
millors equips de la catego-
ria, el CB Cornellà. I, com ja

va passar al partit de la pri-
mera volta, l'equip tortosí
no va poder endur-se la

victòria tot i la bona prime-
ra part. Al descans el par-
tits estava totalmet obert
(32-37). El tercer quart els
visitants van incrementar el
seu nivell defensiu, amb
molta més agressivitat i

activitat de mans, aprofi-
tant la permisivitat arbitral
en els contactes. Amb
aquesta defensa van acon-
seguir anul.lar la nostra
principal font de joc i
només l'encert en el tir

exterior va mantenir distàn-
cies (42-53, minut 30). Els
nervis i les imprecisions van
entrar en joc provocant
moltes pèrdues de pilotes i
mals tirs de manera que la
diferència va augmentar

fins el 50-70. Anotadors:
Benito (0), Ferrer (0),
Romeu (8), Padilla (2),
Ferrer (2), Giménez (8),
Pitarch (4), Valldepérez (0),
Fornós (9), Fortuño (2),
Díaz (15), Guill (0).

El Cornellà, superior

CLUB BÀSQUET CANTAIRES. 50-70

Gerard Zaragoza deixa el Torpedo
El tècnic santjaumero
Gerard Zaragoza ja no entre-
na el Torpedo. El mateix
explicava a Més Ebre que “el
president i únic sponsor al
gener va voler deixar el pro-
jecte. Per això els jugadors
han marxat a d'altres equips
i jo i el meu staff vam nego-
ciar el final del contracte i fa
unes setmanes vam tornar
cap a casa”.
Gerard afegia que “el presi-
dent va començar un projec-
te a Primera divisió amb
nois de 18 a 20 anys. Els
millors de Georgia, i durant
els 3 primers mesos no vam
perdre ni un partit i anàvem
liders empatats amb el
Dinamo (el gran equip del
pais). Vam jugar contra ells
el 26 de novembre i vam
perde 2-1 i després vam
perdre els següents quatre
partits. Despres d'aquesta

"ratxa" el president va can-
viar el seu pensament i ens
va comunicar que ja no
seguiria posant diners i així
hem acabat el projecte
abans de temps”.
El tècnic espera poder enge-
gar un altre projecte: “ara
estic per aquí, veient futbol,
seguint formant-me i espe-
rant nous reptes”.

Campionat d’Espanya
Absolut

A Sabadell
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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
LA SÉNIA

Ajuntament Carrer de Tortosa, 1
Inforsenia C/ Tarragona, 20
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/ De la Democracia, 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
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
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
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
Consell Comarcal Ribera d`Ebre Plaça Sant Roc, 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
ALTRES POBLACIONS

Ajuntament Benifallet  Calle Afores, S/N
Ajuntament de Pinell de Brai Calle Carretera, 16
Ajuntament de Gandesa   Plaça d'Espanya, 1
Consell Comarcal Terra Alta (Gandesa) Bassa d´en Gaire, 1
Ajuntament de Batea  Pl. Catalunya, 1
Ajuntament de Flix    Carrer Major 16
Ajuntament de Mora d`Ebre Plaça de Baix, 1
Ajuntament de Xerta    Plaça Major, 13
Ajuntament Sant Jaume d’Enveja Av. Catalunya 22-30
Ajuntament de Riba-roja Placa de la Vila, 1

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 4 PERSONES:
• 12 galeres
• Pebrot verd
• Pebrot vermell
• Carbasso' 
• All
• Porro
• Crema de llet
• Sal
• Oli d' oliva

PREPARACIÓ:

En una cassola amb oli abundant, fregim les galeres i les
resevem. Amb el mateix oli "potxem" les verdures tallades a
juliana. Un cop "potxades", les triturem i li afegim una mica
de crema de llet i es lliga la salsa.

Es pelen les galeres ( la pell de dalt ), les posem a una sa-
fata i ho cobrim amb la salsa. Bon profit

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Galeres amb salsa   

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

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Durant la matinada arribaran núvols alts i mitjans que deixaran el cel molt
ennuvolat o cobert, més compactes a l'oest. A partir de mig matí la nuvolo-
sitat tendirà a minvar i el cel quedarà mig ennuvolat pel pas d'alguns núvols,
més nombrosos a l'oest del territori. Malgrat això, el cel es mantindrà molt
ennuvolat o cobert al vessant nord del Pirineu, i entre mig i molt ennuvolat
a la resta del terç nord.

Precipitacions
A partir de mig matí s'esperen precipitacions febles i disperses al Pirineu i
Prepirineu, sobretot al vessant nord. A partir de migdia s'estendran a d'al-
tres punts del terç nord i, a més, és possible que de manera molt aïllada
arribin a d'altres punts del territori. Seran minses en conjunt i puntualment
poc abundants (fins a 20 mm). A més, al vessant nord del Pirineu s'acumu-
laran gruixos de neu molt abundants (més de 10 cm). La cota de neu bai-
xarà dels 1200 als 600/700 metres al vespre.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran entre lleugerament i moderadament més
altes. Oscil·laran entre -5 i 0 ºC al Pirineu, entre -2 i 3 ºC al Prepirineu i a
la depressió Central, entre 0 i 5 ºC al prelitoral i al litoral nord, i entre 4 i 9
ºC a la resta del litoral. Les màximes seran similars al Pirineu, i entre lleu-
gerament i moderadament més altes a la resta. Es mouran entre 5 i 10 ºC
al Pirineu, entre 9 i 14 ºC al Prepirineu i la Depressió Central, i entre 12 i
17 ºC a la resta, puntualment més altes al litoral sud.

Visibilitat
Visibilitat dolenta al vessant nord del Pirineu, regular i puntualment dolenta
a la resta del terç nord i bona a la resta.

Vent
Vent de component oest entre fluix i moderat amb cops forts, més reforçat
en general a partir de mig matí. A més, hi haurà cops puntualment molt
forts a la meitat oest i sud, sobretot a zones elevades i preferentment a par-
tir de migdia. Independentment,a l'extrem nord-est hi haurà estones de vent
fluix i de direcció variable.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

RUIXAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 7°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Renau Domingo, Montserrat   

Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli 

Avgda. Catalunya, s/n.  (Amposta) 977701495

Mercè Bel - Carles Mur ,              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus sentiments amb algú proper poden ser
contradictoris. Intenta aclarir-te. Respecte a la
teva salut, en aquest moment disposes d'una
bona dosi d'energia.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor no hi ha res en l'actua-
litat que pugui trencar la teva harmnia perso-
nal. Avui és un dia de gran activitat física i
mental.

Bessons
20/5 al 21/6

Vius un bonmoment per a les teves realcions afec-
tives. Avui estaràs especialment comunicatiu i ale-
gre. Enla teva vida actual predominen els aspec-
tes psicològics sobre els físics.

Cranc
22/6 al 21/7

Si vols reactivar la teva vida sentimental, ara
pots tenir tracte amb la gent diversa que et
proporcionaran els contactes que estàs bus-
cant.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor atura't un moment i
observa el que t'envolta. Omple't del que t'ofe-
reiz el dia. El descans t'ajuda a posar en ordre
el teu cos i la teva ment.

Verge
23/8 al 21/9

La força del teu amor de vegades ho demostres
amb la teva ambició sentimental i el teu caràc-
ter intens. Vius un moment idea per a començar
un règim d'aprimament.

Balança
22/9 al 22/10

Has de plantejar-te noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha assumptes que has de
modificar. Si tens ocasió, procura allunyar-te de la
ciutat i sortir al camp.

Escorpí
22/10 al 21/11

En relació amb l'amor el teu èxit rau a dins de les
paraules apropiades amb el to adequat. Avui és un
dia perfecte per a relaxar-te i per a estar més en con-
tacte amb tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

Potser sigui el moment de prendre una decisió
definitiva en assumptes d'amor, potser hagis de
mentalitzar-te per a comprometre't de forma
real.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor t'interessa fer les coses
de manera més tranquil·la per a evitar certs
revessos. Respecte a la salut, la teva constitu-
ció és forta i resistent.  

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no et perdis en mis
detalls, les coses són més senzilles del que tu
et creus. Encara que et trobes bé, estaràs
intranquil mentalment.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor seràs bstant afortunat
per tenir el suport del teu entorn més íntim de
forma incondicional. Has d'anar en compte amb
els teus genolls.
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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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Acompanyats per l'alcalde del
municipi, Ferran Bel, i la regido-
ra de Serveis Socials, Anna
Algueró, els representants de
Creu Roja Tortosa han volgut
agrair un cop més la solidaritat
demostrada per la ciutadania i
la gran tasca dels voluntaris.
Tot contribuint a fer possible
les accions proposades el
2013 en l'àmbit de la pobresa,
els serveis, la gent gran i les
dones víctimes de la violència
de gènere. Sense oblidar, tam-
poc, la feina de Creu Roja
Joventut Tortosa, una àrea
més específica, però no per
això menys important.
Ambits 
1. POBRESA: PERSONES AMB
ALT RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL.
Per treballar contra la pobresa
Creu Roja Tortosa ofereix una
primera atenció a les persones
necessitades, informant-les i
assessorant-les sobre els
recursos existents des de l'À-
rea Social de l'organització.
Altes expedients 2013: 257
casos donats d'alta.
Durant tot l'any, Creu Roja

Tortosa s'encarrega de submi-
nistrar aliments als usuaris en
funció de la seva situació fami-
liar, social i econòmica. 
Total persones 2013: 3829
Total famílies 2013: 1146
Creu Roja Tortosa actua,
també, oferint un servei de
roba gratuïta per a persones i
famílies sense recursos econò-
mics.
Total famílies ateses 2013:
127 famílies
Total persones 2013: 508 per-
sones
Creu Roja Tortosa ofereix una
borsa de treball per a perso-
nes que busquen ofertes de
treball relacionades amb el
sector domèstic, cuidar gent

gran, entre d’altres. 
Persones inscrites a la borsa
de treball 2013. 180 casos

Per últim, en l'àmbit de la
pobresa, Creu Roja Tortosa
aposta des de fa molts anys
per l'alfabetització de les per-
sones que acaben d'arribar al
nostre país. Durant el 2013
s'ha comptat amb 24 alum-
nes. En total: el passat 2013,
96 persones s'han beneficiat
d'aquest servei.
2. NOUS SERVEIS PER MINI-
MITZAR L'IMPACTE DE LA
CRISI
Fruit del context de crisi socio-
econòmica que estem vivint,
Creu Roja Tortosa ha dut a

terme aquest any 2013 un
seguit d'accions socials per tal
de pal·liar l'impacte i ajudar a
cobrir les necessitats bàsiques
de les persones.  Ha atès a
402 famílies.
Ajudes econòmiques: 15 famí-
lies.
Ajudes a la infància: 44 famílies
Kits socials per a majors de 65
anys: 282 famílies
Plataforma humanitària: 61
famílies
Total casos atesos 2013: 402
famílies
Pel que fa a les campanyes
solidàries, Creu Roja Tortosa
ha dut a terme tot un seguit
d'accions conjuntes amb altres
institucions com, l'Ajuntament

de Tortosa, Càritas Tortosa,
Obra social la Caixa i Reial
Arxiconfraria de la Cinta, on
s'ha treballat per una mateixa
finalitat: la pobresa. En el
2013, les accions han estat:
Menjador infanti (col·laboració
amb el voluntariat i els aliments
al menjador d'estiu), dues cam-
panyes de recollida d'aliments
(11 de maig campanya local i
el gran recapte), Campanya de
la Cruz Roja Española i
Alcampo-Simply “desayunos y
meriendas con corazón”, cam-
panya de recollida de material
escolar destinada als centres
educatius del municipi de
Tortosa. Acció
coordinada amb Ajuntament i
altres entitats de la ciutat.
3. GENT GRAN
Per tal de mantenir a les perso-
nes usuàries en el seu domicili
evitant o retardant la seva insti-
tucionalització.
Creu Roja Tortosa ofereix el
Servei de Teleassistència
Domiciliària.  El servei funciona
24 hores al dia, 365 dies a
l'any. Nombre de
voluntaris/es: 5. Trucades
telefòniques i seguiment:
1710
Nombre de beques del servei
de teleassistència: 2 casos
Nombre de visites a domicili
efectuades (parella volunta-
ris/es): 309 visites
Total 2013: 30
Expedients actuals vigents:
171 beneficiaris/es
En el cas de la gent gran, Creu
Roja Tortosa també compta
amb un servei que actua com
intermediari entra
la família i la Creu Roja
Tarragona, que és qui té els
productes de suport. Total per-

sones ateses 2013: 6 famílies
4. DONES VÍCTIMES DE
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Creu Roja Tortosa du a terme
el servei ATEMPRO. Aquest
servei es basa en l'entrega
d’un telèfon mòbil per aquelles
dones víctimes de violència.
Un mòbil en el que Creu Roja
Tortosa té la competència de
citar a l'usuària per fer l'entre-
ga de l'aparell i la seva com-
provació del GPS. Les usuàries
venen derivades de l'adminis-
tració pública, en aquest cas
per serveis Socials d'atenció
Primària de l'ajuntament de
Tortosa i el consell Comarcal.
Pel que fa a l'àmbit d'actuació,
Creu Roja Tortosa abarca tota
la Comarca del Baix Ebre.
Total actuacions realitzades el
2013: 25

ALTRES ÀMBITS DE TREBALL
1. CREU ROJA JOVENTUT
Total usuaris: 486
Total usuàries: 586
Total: 1072
2. CENTRE DE RECONEIXE-
MENTS MÈDICS CREU ROJA
TORTOSA
Al llarg de l'any 2013, el centre
ha donat servei a 1395 perso-
nes, d’edats compreses entre
16 i 85 anys.
Creu Roja Tortosa vol agrair als
usuaris d'aquest servei, què
gràcies a ells altres accions
descrites a la memòria han
estat possibles.
Per a qualsevol aclariment, no
dubtin en posar-se en contacte
a:
CREU ROJA OFICINA TORTO-
SA
977.44.44.44
bcid@cruzroja.es

Creu Roja Tortosa presenta la 
memòria d’activitats 2013

Aquesta setmana, el
president de Creu Roja
Tortosa, Josep Anguera,
i el vicepresident i res-
ponsable de l'Àrea de
Voluntariat de la institu-
ció, Jordi Bonilla, pre-
sentaven la memòria de
les activitats realitzades
per l'entitat durant el
2013.

Agraeix enormement la tasca realitzada pels 75 voluntaris de l’organització que han col.laborat en el benestar de més de 850 usuaris

SOLIDARITAT

ACTUALITAT

REDACCIÓ

A l'Aula Didàctica del Museu
de Tortosa, va tenir lloc
dimecres la jornada "L'èxit
del Fracàs", organitzada per
la UOC Business School i
ADEDE. Aquesta jornada
“vol transmetre el valor del
fracàs com un instrument
molt útil per a l’emprenedo-
ria, la gestió i la direcció
d’empreses”. La jorna-
da, que fou seguida per un
nombrós públic, va comptar
amb la participació de l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel.

‘L’èxit del fracàs’
Dimecres passat

La Federació de l’Ebre d’Esquerra va
celebrar el dissabte, a l’Aldea, un
Congrés Regional Extraordinari per
escollir els candidats a les eleccions
Europees del 25 de maig. El Congrés
va escollir tres candidats, malgrat que
encara no és segur que tots tres puguin
incorporar-se definitivament a la llista
electoral, perquè això dependrà de com
acabarà presentant-se ERC, si en solita-
ri o bé en coalició. El primer és el regi-
dor flixanco Francesc Barbero, únic can-
didat que es va presentar per aquest
lloc. L’acompanyaran la regidora de
Roquetes Teresa Moreso i el regidor de
S.Jaume, Joan Salvador Balagué.

Francesc Barbero, primer candidat  

De la Federació de l’Ebre d’ERC, per a les eleccions europees

                      


