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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

Lo Riu és Vida. NO al trasvasa-
ment!. La lluita torna. Després
de l’aprovació del Pla
Hidrològic de la Conca de
l’Ebre, pel Govern espanyol en
el passat Consell de Ministres,
que preveu un cabal ecològic
de 3.220 hectòmetres cúbics
anuals a la desembocadura
del riu Ebre, mentre que els
experts, entitats ecologistes i
la mateixa Generalitat de
Catalunya demanen que el
cabal ecològic sigui de 7.000
hectòmetres, les reaccions, ja
previstes, no s’han fet espe-
rar. El dia 30 de març serà la
cita a Deltebre. La Marea
Blava vertebrarà el desacord
d’un territori davant d’una lluita
que és històrica.   
P3

Tornarem a dir ‘NO’

Repsol prospectarà una àrea marítima de 81.487 hectàrees pròxima a la plataforma Casablanca
a la recerca de noves bosses de petroli. La companyia, que va demanar l'autorització a l'Estat fa
dos anys, preveu realitzar proves de sísmica 3D en aquest espai per aprofundir el seu coneixe-
ment del subsòl marí. La resposta d’Ecologistes en Acció ha estat ràpida, alertant que les pros-
peccions ‘afecten la pesca’. Més polèmica. 

Repsol, a la recerca de petroli prop del Delta

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Tortosa
desbloqueja l’externalització de la gestió i
manteniment de l’enllumenat públic.

P4

Esports. L’Ascó, líder actual de Tercera divisió
i revelació de la Copa Catalunya, cau en els
penals després d’empatar (1-1) contra el
Sabadell.                                            P11

Terres de l’Ebre. Deltebre presenta noves
accions per ser un referent de turisme a les
Terres de l’Ebre.

P6Av
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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 

El dia 28 de febrer de 2014, el
consell de ministres del govern
espanyol aprovava el noupla
hidrològic de la conca de l’Ebre,
que fixa un cabal mínim total-
ment insuficient per a la sosteni-
bilitat mediambiental del tram
final del riu i condemna a mort el
delta de l’Ebre.
"Terres de l’Ebre per la inde-
pendència", formada pel conjunt
de totes les Assemblees
Territorials de l'ANC d'aquesta
regió, davant el nou atac del
govern espanyol al riu Ebre i
al conjunt del nostre territori, ha
aprovat el següent posiciona-
ment:
PRESA DE POSICIÓ
1. "Terres de l’Ebre per la inde-
pendència", assemblea regional
de l’Assemblea
Nacional Catalana, considerem
que aquest pla hidrològic de
conca representa un
nou atac frontal de l’estat espan-
yol, no només al riu, sinó també
al Delta i al nostre
territori. Representa un atac
directe a la capacitat de gestió
dels nostres recursos
naturals.
2. "Terres de l’Ebre per la inde-
pendència" entenem que tot el

procés de negociació
per aprovar aquest nou pla
hidrològic de conca no ha valo-
rat en cap cas l’equilibri
mediambiental del tram final del
riu i del Delta.
3. L’aprovació d’aquest nou pla
hidrològic nacional posa de
manifest, un cop més, que
sense disposar de les eines prò-
pies d’un estat independent,
Catalunya i les Terres
de l’Ebre no podem garantir de
manera continuada la super-
vivència del tram català
del riu i del Delta. Només esde-
venint un estat independent amb
plena sobirania, podrem conver-
tir el conflicte en un assumpte
d’abast internacional que haurà
de ser negociat entre dos paï-
sos, Catalunya i Espanya, en
igualtat de condicions.
4. "Terres de l’Ebre per la inde-
pendència" donarem suport a
totes les actuacions
pacífiques que s'emprenguin per
tal d’aturar l’aplicació d’aquest
pla hidrològic de la
conca de l'Ebre.
Lo riu és vida, independència és
llibertat.

ACN

Posicionament de ‘Terres de
l’Ebre per la independència’
davant del nou pla de Conca

Opinió

Actualitat

El Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre
aprovat pel Govern espanyol el passat
Consell de Ministres, que preveu un cabal
ecològic de 3.220 hectòmetres cúbics
anuals a la desembocadura del riu Ebre,
mentre que els experts, entitats ecologis-
tes i la mateixa Generalitat de Catalunya
demanen que el cabal ecològic sigui de
7.000 hectòmetres cúbics anuals en el
tram final del riu, per garantir la super-
vivència del Delta i aturar l’avançament de
la salinització. 
La decisió era esperada. I no han trigat les

manifestacions en una mateixa direcció i
l’inici d’una mobilització social que es pre-
veu un altre cop multitudinària per defen-
sar el Delta. 
El dia 30, a Deltebre, serà la propera con-
vocatòria per a un territori que, en la lluita
antitrasvasista, sempre ha demostrat
estar unit i lluitant amb el mateix propòsit.
Es d’aquelles qüestions en les que es
manifesta l’orgull i el sentiment d’un poble
que s’ajunta i es concentra per defensar el
seu patrimoni, que és el més gran que té
i disposa. A tornar-hi!.

Editorial

A tornar-hi!

El passat 25 de febrer vam aprovar en el Ple
ordinari, presentar un recurs davant el Tribunal
Constitucional, contra la “Llei de racionalitza-
ció i sostenibilitat de l’administració local” que
el govern espanyol del Partit Popular va apro-
var el passat 27 de desembre de 2013.
La LRSAL és una llei que comportarà, en el
moment de la seva aplicació, una retallada
molt gran dels serveis que actualment pres-
tem els ajuntaments, eliminant el paper impor-
tantissim que han tingut els ajuntaments en els
darrers 35 anys de dignificació i millora de la
qualitat de vida de la ciutadania a través de
competències pròpies, o amb d’altres com-
petències que els ajuntaments hem anat assu-
mint i oferint davant les necessitats dels nos-
tres veïns i veïnes.

És una llei centralista ja que l’estat buidarà
de competències la majoria d’ajuntaments
catalans –tots els menors de 20.000 habi-
tants, que són 883 dels 947 existents a
Catalunya-, entre els quals Roquetes, prohi-
bint que ofereixen certs serveis públics i se’ls
empenyerà a cedir-ne d’altres a les diputa-
cions. Els serveis municipals se sotmetran a
un procés d’avaluació, per part del Ministeri
d’hisenda, per conèixer el seu cost real i per
determinar la seva eficiència. Si resulta que
no es pot mantenir el servei, i es tracta d’una
competència que ells consideren impròpia,
s’ha de suprimir, i amb la voluntat d’acabar
amb les competències impròpies dels ajunta-
ments el que aconseguiran és que les adminis-
tracions locals no puguin resoldre els proble-
mes dels seus ciutadans. En definitiva la
LRSAL allunyarà l’administració més propera
de la ciutadania dels propis ciutadans. 
Tampoc resoldrà el dèficit financer de l’estat.
Amb l’excusa de fer sostenibles econòmica-
ment els municipis, acaba convertint-los en
simples administracions liquidadores de ser-
veis, perdent així una gran capacitat de gestió
i decisió. I si no hi ha prou recursos, s’hauran
de recaptar més ingressos (ens obligaran a
pujar impostos sense tindre en compte el cri-
teri i decisió del govern local) per a finançar
els serveis obligatoris. Aquesta llei suposa
un atac total a l’autonomia local al intervenir
l’administració pública que menys endeutada
està (representa el 4% del deute de tot l’estat).
Els ajuntaments no som empreses privades
que tinguin com a finalitat l’obtenció de bene-
ficis; els beneficis no els ha d’obtindre l’ajunta-
ment, els ha d’obtindre la ciutadania a través
dels serveis que l’ajuntament posa a la seva
disposició i que li permeti tindre una millor
qualitat de vida. 

És també, una llei uniformadora ja que elimi-
na la capacitat de decisió i el pes polític d’u-
nes administracions que han contribuït al pro-
grés social, el respecte a la diversitat i l’arre-
lament al territori, al manteniment de la perso-
nalitat de cada municipi, i a la relació de proxi-
mitat amb la ciutadania. 
Atempta contra l’Estatut de Catalunya.
Envaeix i vulnera les competències exclusives
de la Generalitat en matèria de règim local i
propicia una privatització de molts dels ser-
veis públics que ara es presten de forma uni-
versal des de l’ajuntament. 
És predemocràtica. Una de les mesures que
s’havia anunciat és la modificació de la llei
electoral general per tal de reduir el 30% el
nombre de regidors. Això suposaria un retro-
cés democràtic que ens torna 40 anys atràs,
a l’època franquista, ja que la reducció de la
representativitat –no representa cap estalvi
significatiu- i la limitació de la pluralitat d’idees
i opcions és un atac directe a la representa-
tivitat democràtica.
I en el cas de Roquetes, afectaria de forma
directa la prestació dels serveis socials, el
centre obert, la gratuïtat de les instal·lacions
esportives, les subvencions per als club
esportius i entitats socioculturals, el manteni-
ment dels centres escolars, el manteniment
del CAP, el consultori de la Raval de Cristo, l’e-
missora Antena Caro, i afectaria aquells tre-
balladors i treballadores municipals als quals
el servei en el que estan treballant el govern
del PP consideraria impropi.

Paco Gas
Alcalde de Roquetes

El PP contra els ajuntaments

Opinió

Esquerra-la Ràpita lamenta profun-
dament la notícia que, de nou, i
per segona vegada (la primera
fou la sentència ferma de l’abril de
2012), el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) s’ha-
gi pronunciat clarament sobre el
destí del bloc d’Arraiz i declari la
nul·litat de ple dret de la llicència
d’edificació atorgada per
l’Ajuntament rapitenc a l’edifici de
136 habitatges, amb 137 aparca-
ments, de la Ràpita. I que, a més,
afegeixi que el resultat és que la
construcció edificada sota la seva
empara sigui clandestina i il·legal,
al no tenir cap llicència i no ser
possible la seva esmena, per la
qual cosa exigeix l’enderroc de tot
allò edificat a l’empara d’una llicèn-
cia inexistent. Per responsabilitat,
Esquerra va demanar durant l’any
2013 quina era la situació de l’edi-
fici i de tot el procés administratiu
i judicial i ‘ni al juny, ni al setembre,
ni a l’octubre el Govern municipal
no ens va facilitar en cap moment
els informes pertinents, ni va expli-
car què passava, ni quines serien
les conseqüències per a tots els
rapitencs; el Govern municipal va
passar olímpicament de donar-
nos la informació i a sobre vol fer
creure que fem ‘politiqueo’ quan
demanem precisament que es
facin les coses legals i sense dila-
cions’ –explica el portaveu repu-
blicà, Josep Caparrós, que refer-
ma novament la seva petició.
‘Demanem, una altra vegada, que
l’alcalde de la Ràpita convoqui
immediatament una Junta de
Portaveus, que comparteixi tota

la informació de l’expedient amb
els grups municipals, què diuen
les sentències i què ha fet en cada
moment l’Ajuntament’. De fet,
Josep Caparrós lamenta la falta
de transparència de l’alcalde en
tot aquest procés i tem que
l’Ajuntament no hagi fet tot el que
podia fer i per això amaga infor-
mació. ‘Si es perd, es perd, però
l’Ajuntament ha de gestionar-ho
bé. I volem pensar que, en tot
moment, el Govern municipal ha
fet el que calia, per això no ente-
nem que, si l’alcalde no té res a
amagar, se’ns negui contínua-
ment la informació’, afirma
Caparrós.Esquerra-la Ràpita con-
fia que siguin certes les declara-
cions de l’alcalde de la Ràpita als
mitjans, segons les quals no cal
enderrocar ni pagar res ‘perquè
seria el millor que ens podria pas-
sar als rapitencs, malgrat que es
fa difícil d’acceptar aquestes afir-
macions perquè, els termes
legals, suposem que l’alcalde els
hauria de conèixer bé, però no cal
ser jurista per entendre la claredat
lingüística del text del TSJ.
Esquerra-la Ràpita, a més d’exigir
explicacions al Govern municipal,
també demana que destini una
partida del Pressupost per fer
front als costos del procés judicial
i també per a les possibles indem-
nitzacions que se’n derivin i, alho-
ra, caldrà que ‘el Govern munici-
pal doni la cara d’una vegada per
totes, davant del poble i, sobretot,
davant dels veïns afectats amb
qui, fins al moment, no ens cons-
ta que s’hagin reunit’.

Sobre el destí del bloc Arraiz
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I és que des de divendres
passat, la unió i els plante-
jaments han estat unà-
nims. Els eurodiputats de
CiU, PSC, ICV i Aralar (en
representació d’ERC) van
presentar una pregunta
parlamentària a la
Comissió Europea denun-
ciant el Pla Hidrològic de
la Conca de l’Ebre aprovat

pel Govern espanyol el
passat Consell de
Ministres, que preveu un
cabal ecològic de 3.220
hectòmetres cúbics anuals
a la desembocadura del
riu Ebre, mentre que els
experts, entitats ecologis-
tes i la mateixa Generalitat
de Catalunya demanen
que el cabal ecològic sigui
de 7.000 hectòmetres
cúbics anuals en el tram
final del riu, per garantir la
supervivència del Delta i
aturar l’avançament de la
salinització. Els eurodipu-
tats van preguntar a la
Comissió Europea si
aquest Pla de Conca com-
pleix la Directiva Marc de
l’Aigua (Directiva
2000/60/CE), normativa
que ha de garantir uns
cabals ecològics que
asseguren un bon estat de
la flora i la fauna de les
aigües de tots els Estats
Membres de la Unió
Europea el 2015. També
van demanar si el Pla és
compatible amb els requi-

sits de conservació dels
tipus d’hàbitats i espècies
que van motivar la inclusió
del “Delta de l’Ebre” a la
xarxa Natura 2000.
Qui també s’ha pronunciat
contra el pla ha estat el
secretari general d'ICV,
Joan Herrera, que ha quali-
ficat d'atemptat contra el
medi ambient i "una gravís-
sima agressió al territori"
el nou pla hidrològic de la

conca de l'Ebre, per la
qual cosa ha anunciat que
demanaran en les institu-
cions la seua paralització.
"És una condemna al
Delta. No es pot tolerar un
pla d'aquestes caracterís-
tiques, el PP no té límits",
ha valorat el líder ecoso-
cialista. El candidat del
partit al Parlament
Europeu, Ernest Urtasu,
ha assegurat en referència

a això que emprendran
"una batalla" en les institu-
cions europees per tom-
bar el pla, en considerar
que forma part d'unes polí-
tiques del PP que ha titllat
de demencials. Les reac-
cions i la unitat han estat
una constant a nivell
ebrenc, els darrers dies.
L’Ajuntament de Tortosa,
en el darrer Ple, va fer una
declaració institucional

unànim en rebuig al pla de
conca (vegeu plana 4).
El president de la
Federació de l’Ebre
d’Esquerra, Gervasi Aspa,
ha anunciat que registra-
ran a tots els ajuntaments
i consells comarcals una
moció en defensa de la
gestió racional i sostenible
dels recursos hídrics de la
conca de l’Ebre. ‘L’objectiu
de la moció no ha de ser
només defensar el tram
final del riu i el Delta, sinó
d’exigir una gestió racional
i sostenible de tota la
conca de l’Ebre’.
Aspa ha advertit: ‘Cal una
gestió racional i sostenible
del riu i del Delta, i no una
subhasta de cabals com
proposa el Govern espan-
yol’. Es demana la convo-
catòria immediata de la
Comissió per a la
Sostenibilitat.

30 M: Tots al Delta!

L'alcalde de Deltebre,
José Emilio Bertomeu, a
Twitter i Facebook, va
informar de la data pre-
vista per a la cita ebren-
ca establerta després
que el Consell de
Ministres aprovés diven-
dres passat el pla de
conca de l'Ebre. Serà el
dia 30 de març a
Deltebre. Per tant, la llui-
ta ja té cita, dia i hora.

El Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre aprovat pel Govern espanyol preveu un cabal ecològic de 3.220 Hm3 anuals

Els experts, entitats ecologistes i la mateixa Generalitat demanen que sigui de 7.000 

MV

ACTUALITAT

El portaveu d’ERC-Catalunya
Sí, Alfred Bosch, va visitar les
Terres de l’Ebre, concretament
Tortosa, on va valorar el nou
Pla hidrològic de conca de
l’Ebre que va aprovar el Consell
de Ministres. Bosch va decla-
rar que el Govern espanyol
‘creu que el riu és seu i que el
poden repartir amb criteris de
cacic, com fan amb tot. Quan
arriba a Catalunya el PP ja ha
escurat els recursos que hi bai-
xen, com fan amb tot. Fa
temps que van decidir que als
catalans ni aigua i han demos-

trat que ho pensen complir al
peu de la lletra’. Bosch va expli-
car que ‘el Pla hidrològic de
conca és un bon exemple de
com el govern espanyol és
capaç de demostrar com es
pot fer alguna cosa tard i mala-
ment. Porten un retard de
més de tres anys en acabar-lo
i la Unió Europea està pendent
de sancionar-los per aquest
fet, i ara, a més a més, no han
tingut en compte les al·lega-
cions del Govern català ni els
estudis científics; per al Govern
espanyol només han prevalgut

els arguments polítics, i per
això han fet un repartiment de
l’aigua riu amunt amb criteris
polítics, i no científics. Àrias
Cañete ja va veure quan era
Ministre d’Aznar que a l’Ebre
són gent combativa i que
defensen la terra i el riu.
Aleshores es va fer famós el
lema de Lo riu és vida, avui
continua sent vigent’.
D’altra banda el diputat ebrenc
al Parlament de Catalunya,
Lluís Salvadó, va afirmar que
‘no permetrem que s’apliqui un
Pla Hidrològic que condemna a

la mort el tram final del riu Ebre
i el Delta. L’aportació de menys
cabals d’aigua comporta
menys aportació d’aigua dolça
i més salinitzada i també
menys sediments, i per tant un
augment de la salinitat, la
regressió i la subsidència del
Delta’. Salvadó va deixar clar
que ‘ens en sortirem amb la
mobilització ciutadana i la inter-
venció davant la Comissió
Europea perquè és un Pla
Hidrològic que vulnera diver-
ses directives europees’. El
diputat republicà ha recordat

que ‘el govern del PP, amb
aquest atac al riu, i al Delta ens
ha donat un argument més per
treballar per assolir la nostra
independència, i poder-nos
defensar per nosaltres matei-
xos davant Europa. El govern
espanyol un dia més ha
demostrat que no vol defensar
els nostres recursos naturals i
econòmics, sinó que actua a la
contra’. Així mateix, el portaveu
adjunt del Grup Parlamentari
d’ERC, Oriol Amorós, assegu-
rava que el nou Pla de conca
de l’Ebre ‘és una barrabassada

més del govern espanyol en
contra del medi ambient, del
territori i de Catalunya’.
Amorós va explicar que tal
com diuen els regants de
l’Esquerra de l’Ebre aquest pla
podria deixar en 25 anys un
terç del Delta sota el mar. ‘No
ens deixarem prendre el Delta,
és patrimoni de la biosfera, llui-
tarem per les Terres de l’Ebre.
Emplacem el Govern a enfron-
tar-se al Pla amb perseve-
rança, ens posem com sem-
pre al costat de la gent que
defensa el riu’.

Bosch: “Fa temps que van decidir que als catalans ni aigua i 
han demostrat que ho pensen complir al peu de la lletra”

Lluís Salvadó: “ens en sortirem amb la mobilització ciutadana i la intervenció davant la Comissió Europea

Deltebre, el dia 30 de març, serà un nou

escenari d’una multitudinària 

concentració ebrenca.

Tornarà la Marea Blava

ERC presenta una

moció a tots els

ajuntaments i 

consells comarcals

per rebutjar el Pla

Hidrològic de

Conca de l’Ebre
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EN UN MINUT

-El Govern organitza i par-
ticipa en actes commemo-
ratius del Dia Internacional
de les Dones, en els que
es llegirà la Declaració
Institucional. A l’Ebre, a la
Delegació, avui divendres
(10 h).

-El president d'Escal-
UGS, Recaredo del Potro,
responsable del magat-
zem de gas submarí
Castor, ha reconegut en
compareixença al Consell
Valencià de Cultura (CVC)
que la injecció de gas
podria haver avançat els
moviments sísmics que de
manera habitual es pro-
dueixen a la zona.
-Pressupost consolidat de
l'Ajuntament de la Sénia
de l'exercici 2014.
S'acordà, amb 4 vots a
favor (Futur), 6 absten-
cions (CiU, PSC i ERC) i 3
vots en contra (PP) l'apro-
vació inicial del pressupost
general per un total de
4.171.448,60 E, dels
quals 152.300 E són
inversions.

-El Patronat de Turisme
de la Diputació de
Tarragona a les Terres de
l'Ebre ha promocionat
aquests dies la diversitat
de la seva oferta turística
a diverses fires estatals i
internacionals. En concret,
ha participat a la fira espe-
cialitzada en turisme actiu
Fiets & Wandelbeus, a
Amsterdam, i a la Feria
Internacional de Turismo
Ornitológicod'Extremadura
, on ha donat a conèixer el
turisme de natura i l'obser-
vació d'aus al territori
ebrenc.

-El  cap de setmana, a
Alcanar s’han organitzat
diverses activitats. Entre
d’altres, avui, a les 18:30
h, a la Biblioteca Trinitari
Fabregat, es presentarà el
llibre “El massís del Port,
bellesa insòlita”.

Més notícies

L'Ajuntament de Tortosa
podrà tirar endavant, en les
properes setmanes, l'exter-
nalització de la gestió i el
manteniment de l'enllumenat
públic. El consistori complirà,
així, amb un dels objectius
del mandat municipal des-
prés que s'hagin desestimat
les impugnacions que van fer
dues empreses desqualifica-
des durant el procés de con-
tractació. L'alcalde, Ferran
Bel, ha avançat que aquest
dimarts va signar un decret
informant a l'empresa adjudi-
catària de la decisió de l'or-
ganisme de la Generalitat
que ha resolt a favor de
l'Ajuntament. Bel s'ha mos-
trat satisfet perquè, malgrat
patir un retard de tres mesos
per les impugnacions, en
breu es podrà iniciar la reno-
vació de tot l'enllumenat
públic de la ciutat. L'alcalde
ha explicat que aquest dilluns

va rebre la notificació de l'or-
ganisme de la Generalitat
que s'encarrega de resoldre
les impugnacions en aquest
tipus de processos informant
de la seva desestimació. Així,
aquest dimarts l'alcalde va
signar un decret per informar
d'aquesta resolució a l'em-
presa adjudicatària amb l'ob-

jectiu que en les pròximes
setmanes es pugui ja signar
el contracte i iniciar la reno-
vació de tot l'enllumenat
públic. El procés d'impugna-
ció haurà retardat més de
tres mesos l'inici de la substi-
tució i millora de l'enllumenat
públic que l'Ajuntament havia
fixat com un dels objectius

del mandat. L'empresa adju-
dicatària substituirà un total
de 7.000 punts de llum a la
ciutat per altres amb tecnolo-
gia led, canviarà els quadres
elèctrics, i també alguns
fanals. L'externalització de
l'enllumenat públic podria
arribar a generar un estalvi
anual proper als 200.000
euros. L'alcalde ha avançat
que en pocs dies es donaran
a conèixer els detalls del pro-
jecte i els terminis, però el
pressupost inicial del con-
curs està a l'entorn d'1,7
MEUR. El concurs permetrà
renovar tot l'enllumenat
públic i els semàfors gene-
rant un estalvi de consum
important que permetrà a
l'empresa adjudicatària
amortitzar la inversió previs-
ta, assumir la gestió i el man-
teniment del mateix. Segons
el plec de clàusules es pre-
veu un contracte de dotze
anys de durada. 
Bel ha avançat la resolució

de les impugnacions del con-
curs en la roda de premsa de
balanç de la memòria d'acti-
vitats de l'àrea de serveis
centrals. L'alcalde ha expli-
cat que està molt satisfet del
funcionament i eficiència del
departament de manteni-
ment i logística de
l'Ajuntament que estan fent
actuacions que, fins ara,
sempre les duia a terme una
empresa externa. El regidor
de Serveis de l'Ajuntament,
Domingo Tomàs, ha explicat
que l'àrea de manteniment
està integrada per 39 efec-
tius fixes, i que durant l'any
passat també van estar-hi
participant 22 persones més
a través de plans i tallers d'o-
cupació. Durant l'any passat
s'han dut a terme 2.338 ser-
veis, només un 7% dels quals
s'han acabat derivant. Dels
2.165 acceptats, un 97,4%
es van acabar durant l'exerci-
ci, i només van quedar pen-
dent 56 serveis (un 2,6%).

L'Ajuntament de Tortosa desbloqueja l'externalització de
la gestió i manteniment de l'enllumenat públic

S’ha fet balanç de la memòria d'activitats de l'àrea de serveis centrals

ACTUALITAT

L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat en sessió plenària
una declaració institucional,
amb la unanimitat de tots els
grups polítics, que rebutja el
Pla Hidrològic de la Conca de
l'Ebre aprovat pel Govern de
l'Estat divendres passat. La
declaració aprovada conside-
ra que el Pla "atempta contra
els interessos mediambien-
tals, socials i econòmics de
les Terres de l'Ebre, especial-
ment en el tram final del riu
Ebre i el seu delta". També
demana al Govern de la
Generalitat que "continuï
mantenint la seva oposició a

l'esmentat Pla i procedeixi a
realitzar les accions oportu-
nes als efectes d'evitar la
seva aplicació". En la mateixa
sessió plenària s'ha aprovat
presentar un recurs d'incons-
titucionalitat a la Llei de racio-
nalització i sostenibilitat de
l'Administració Local
(LRSAL), aprovada pel
Govern de l'Estat. Aquest
punt ha fet caure tres
mocions de grups municipals
que havien presentat de
rebuig de la LRSAL. En el
decurs del debat, l'alcalde ha
justificat la presentació del
recurs en considerar que la

nova legislació representa un
atac a l'autonomia local. El
comerç local podrà obrir dos
diumenges més, al marge
dels vuit a què autoritza la
Generalitat, d'acord amb la
nova normativa aprovada
recentment (27 de juliol i 28
de desembre). El Ple també
ha fet l'aprovació definitiva
de l'ordenança municipal de
circulació, en virtut del qual
l'Ajuntament ampliarà el
temps màxim d'estaciona-
ment permès en zona blava
d'1,5 hores a 2 hores, en el
marc del procés per gestio-
nar l'estacionament de paga-

ment en superfície. S'ha
rebutjat l'al·legació que havia
presentat el PSC. En l'apartat
de mocions, el Ple ha aprovat
una proposta del PP de
suport a les entitats socials i
de promoció dels valors de la
generositat, compromís i
solidaritat. També ha prospe-
rat una moció d'IC-ET propo-
sant la creació d'una Taula
sobre la pobresa energètica.
I, finalment, el Ple ha aprovat
una moció dels grups de CiU,
ERC i IC-ET de suport a la
campanya "Signa un vot per
la independència". En canvi,
s'han rebutjat les mocions

presentades per PxC sobre
la nova mesquita, del PP
sobre l'estacionament a la
ciutat, i del PSC sobre el preu
del consum elèctric domès-
tic i sobre l'adequació de les
antigues escoles de Sant
Llàtzer. 
El PSC, entre altres qües-
tions, ha matisat que “CiU
imposa la seva majoria abso-
luta contra els interessos
dels tortosins rebutjant les
propostes del PSC per ajudar
les famílies a fer front a la
pujada de la llum i per rehabi-
litar les antigues escoles de
Sant Llàtzer”.

Declaració institucional, unànim, de rebuig al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre

Ple de Tortosa 
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L’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar encara la darrera
fase per licitar l’obra del
pont de la urbanització
Tres Cales 2a Fase. De
fet, el projecte executiu ja
està aprovat i el plec de
clàusules tècniques redac-
tat i per tant, en breu es
posarà a exposició pública
per tal que posteriorment
es pugui procedir a la
seva licitació i que les
empreses interessades en
assumir l’obra puguin pre-
sentar les seves propos-
tes.
Es tracta d’un pont d’uns
300 metres que unirà el
sector del mig de la urba-
nització, que compren la
zona entre la CN-340 i
l’autopista AP-7, amb el de

baix, el més pròxim a la
costa i que dona accés a
les platges. 
És una obra inclosa al Pla
Parcial de Tres Cales 2a
Fase i que tindrà un pres-
supost de prop de 5
MEUR. Tot i això, cal tenir
en compte que el cost del
finançament l’assumiran
els propietaris dels
terrenys on s’ubicarà el
pont, que en un 80% es
tracta d’una entitat finan-
cera. 
Les obres s’executaran en
un termini de 9 mesos.
Ruben Lallana, regidor de
Gestió del Territori ha
explica que, “l’ACA que és
qui te capacitat per a
donar permís per circular
en zones de barranc,
entén que esta és una
zona inundable i no pot
ser transitable. Per tant,

els actuals accessos quan
vens de la zona intermitja
són només provisionals.
Un cop estigui fet el pont,
l’accessibilitat serà més
efectiva i ràpida i es tanca-
ran els actuals accessos

al transit. El nou pont
enllaçarà les dos zones
per sobre de la via del tren
i l’autopista AP7”.
Per la seva part, Lallana
també demana compren-
sió als ciutadans per les

molèsties que puguin oca-
sionar les obres als ciuta-
dans que transitin per esta
zona de la urbanització
durant el període d’execu-
ció.

La seu dels Serveis
Socials de l'Ajuntament
d'Amposta va acollir
dimarts una trobada de
responsables tècnics de
serveis socials de les
Terres de l'Ebre, on es va
donar a conèixer l'expe-
riència d'una eina tecnolò-
gica anomenada ISAD. Es
tracta d'un aplicatiu inno-
vador en la gestió dels
Serveis d'Ajuda a Domicili
(SAD) que mitjançant les
noves tecnologies permet
controlar en tot moment el

procés d'atenció a les per-
sones. “Un sistema, pràc-
tic, senzill i de gran utili-
tat”, segons la Regidora
de Serveis Socials, Laia
Subirats. La iniciativa va
néixer a Reus com una
experiència pilot per tal
d'implementar sistemes
de gestió, control i
Business Intelligence del
SAD que es pogués expor-
tar a altres municipis.
Actualment l'Ajuntament
d'Amposta és pioner en
l'ús i aplicació del projecte

al territori. L'ISAD permet
rebre la informació en
temps real als professio-
nals dels Serveis Socials
de l'Ajuntament i a la prò-
pia empresa prestadora
FASS del treball realitzat
pels seus professionals en
els Serveis d'Ajuda a
Domicili, que fan servir una
PDA com una eina més de
la seva tasca assistencial.
D'aquesta manera aquest
aplicatiu permet una ges-
tió segura i fiable i possibi-
lita la supervisió del servei.

La millora del comporta-
ment de l'activitat industrial
a les Terres de l'Ebre s'ha
convertit en un dels indica-
dors que haurien de
reforçar les expectatives de
millora econòmica en els
pròxims mesos. Així ho
constata el Butlletí d'Anàlisi
de la Conjuntura Local de
les Terres de l'Ebre de la
URV a partir de les dades
d'afiliació a la Seguretat
Social de l'últim trimestre
del passat 2013. De
moment, l'activitat econò-
mica continua en números
rojos, però moderant el seu
ritme de caiguda. En xifres
interanuals, l'afiliació ha
continuat caient, fins el 2,3,
tot i les 543 persones
registrades més que el tri-
mestre anterior, assolint un
total de 45.784, la millor
xifra relativa des de l'inici de
la crisi.

Expectatives de
millora econòmica

a l’Ebre

L'alcalde de Móra d'Ebre,
Joan Piñol, ha mostrat la
satisfacció del consistori
per l'atorgament d'una sub-
venció urgent de 386.291
euros del Govern de la
Generalitat a l'Ajuntament
per finançar les obres de
protecció i estabilització de
talussos del penya-segat
del castell, sobre els edifi-
cis del carrer de Gràcia i
del passeig de l'Ebre.
L'alcalde ha apuntat que
"ara caldrà fer un pla de tre-
soreria que ens permeta
licitar el projecte el més
aviat possible". Piñol confia
subhastar l'obra abans de
l'estiu, ja que considera els
treballs una prioritat.

Obres del turó
del castell, a
Móra d’Ebre

El pont de Tres Cales, a punt 
per la licitació

El projecte executiu ja està aprovat i el plec de clàusules redactat, i, per tant, en breu es posarà a exposició pública

Es va donar a conèixer l’experiència d’una eina tecnològica anomenada ISAD

ACTUALITAT

Trobada a Amposta de responsables de serveis socials 
per a impulsar l'aplicació de les Noves Tecnologies
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L'Àrea de Turisme de
Deltebre ha presentat
aqeusta setmana, en roda
de premsa, les noves
acciones que engega
enguany per tal d'impulsar
i potenciar el turisme al
municipi, i es que malgrat
la crisi, segons el regidor
de Turisme, Joan Alginet,
"hem d'apuntalar les
bases d'un turisme que ha
de ser la primera font d'in-
gressos en un futur no
molt llunyà". 
Per aquest 2014 s'ha fet
un esforç en mantenir el
pressupost de la partida i
fins i tot incrementar-lo a fi
de posar en marxa 5 línies
d'actuació bàsiques: turis-
me sostenible, turisme

lúdic-esportiu, turisme
rural, turisme cultural i
turisme gastronòmic.
A més a partir d'ara s'obre
l'oficina d'informació,
situada a l'entrada del
nucli de La Cava, ampliant
hores i dies d'obertura al
públic i s'està treballant
per obrir també la oficina
situada a la zona de
Catxina a Jesús i Maria, tal
i com destacava el regidor
"obrir les casetes d'infor-
mació més dies a l'any és
per nosaltres una prioritat.
Hem de donar un bon ser-
vei al turista i per això ho
durem a terme".
Una de les novetats a des-
tacar és el canvi de model
d'assistència a fires, subs-
tituïnt la participació nacio-
nal per la internacional,
així aquest 2014 s'aposta

per les fires de Moscou,
Lió i Londres amb una tri-
ple finalitat : obrir mercat
al turisme rus, consolidar
el turisme francès i conti-

nuar apostant pel turisme
europeu. "Apostar per
fires internacionals no
suposa en cap cas a
renunciar a seguir capti-

vant els turistes catalans i
espanyols que són una
part molt important dels
nostres visitants" com
subratllava el regidor de
Turisme, Joan Alginet. Així
del 18 al 22 de març l'À-
rea de Turisme de
Deltebre assistirà, sota el
paraigües de la marca
Terres de l'Ebre del
Patronat de Turisme de la
Diputació Tarragona a
Moscou, amb una novetat
important l'estrena d'una
nova guia del municipi edi-
tada en rus.

L'Observatori de l'Ebre
(OE) participa en l'elabora-
ció de la darrera versió
del model internacional de
referència de la ionosfera
terrestre (IRI).
La darrera versió del
model, presentada en un
recent article publicat al
Journal of Space Weather
and Space Climate, és un
pas més en la sèrie de
millores que s'han anat
fent al model des que fou
creat als anys 60. Les

millores reflecteixen els
avenços en el nostre
coneixement de la ionos-
fera terrestre.
El model IRI fou creat amb
l'objectiu de tenir un mèto-
de estàndard per descriu-
re les característiques de
la ionosfera. L'OE partici-
pa en la millora del model
IRI des de l'any 2004.
David Altadill, director del
centre, és qui lidera els
treballs de l'OE en aquest
àmbit de recerca i és co-

autor de l'article mencio-
nat.
Aquest model de referèn-
cia és molt utilitzat en apli-
cacions relacionades amb
les comunicacions per
radiofreqüència, l'aviació,
l'exploració espacial i la
meteorologia espacial.
La ionosfera és una regió
de l'alta atmosfera (entre
85 i 600 km d'altitud). Es
distingeix pel fet que està
ionitzada per la radiació
solar. Això vol dir que els

electrons es deslliguen
dels seus àtoms, passant
a moure's lliurement en el
medi. Això fa que la ionos-
fera jugui un rol molt
important en fenòmens
d'electricitat atmosfèrica.
Per exemple, la ionosfera
influeix la propagació d'o-
nes de ràdio. D'aquesta
manera permet que es
puguin fer comunicacions
de ràdio a llarga distància,
que no serien possibles
sense la ionosfera.

L'Ajuntament de Tortosa
ha completat la senyalitza-
ció turística per a vianants
al nucli antic de la ciutat,
amb la instal·lació d'uns
140 indicatius nous i una
vintena de plànols, que s'a-
fegeixen als que ja hi havia
i que permeten informar
d'equipaments que en els
últims anys s'han incorpo-
rat a l'oferta turística de
Tortosa, com és el cas del
Centre d'Interpretació de
la Setmana Santa, el
Museu de Tortosa o la
nova oficina de turisme al
recinte de l'antic escorxa-
dor. En la mateixa actua-
ció s'han instal·lat 10 nous
pals i s'han ampliat els iti-
neraris, obrint-ne un de
nou pel passeig de Ronda.

Senyalització
turística al nucli
antic de Tortosa

Inspectors de pesca i
afers marítims de la
Generalitat de Catalunya i
agents de la Unitat
Regional de Medi Ambient
(URMA) dels Mossos han
confiscat a l'Ametlla de
Mar 92 kg de d'eriçons
de mar i 8 kg d’ortigues
de mar procedents de la
pesca il·legal. 
Els fets van ocórrer al lito-
ral proper a l’Ametlla de
Mar. Els agents van
observar un mariscador
de la zona a bord d’una
embarcació recreativa
realitzava extraient estos
preuats invertebrats
marins, amb l’ajut no
permès d’equips autò-
noms de respiració suba-
quàtica. 

Confisquen 92 kg
d’eriçons de mar i 8

d’ortigues

Deltebre presenta noves accions per ser un
referent del turisme a les Terres de l’Ebre

S’obre l’oficina d’informació situada a l’entrada del nucli de la Cava, ampliant hores i dies d’atenció al públic

David Altadill, director del Centre, és qui lidera els treballs en aquest àmbit de recerca

ACTUALITAT

L’Observatori de l’Ebre participa en la nova versió del model de la ionosfera

“hem d’apuntalar les
bases d’un turisme

que ha ser la 
primera font 

d’ingressos en un
futur no molt llunyà”
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Pocs dies després que el
Govern municipal adjudiqués
el contracte de serveis de les
piscines i el gimnàs municipal
d’Amposta, “van aparèixer les
primeres diferències entre la
plantilla i la nova empresa,
perquè aquesta es va retar-
dar en el pagament de les
nòmines i, a més, no va abo-
nar la totalitat de les retribu-
cions establertes en el conve-
ni”. L’octubre de l’any passat,
ERC, davant els incompli-
ments reiterats d’aquesta
empresa, va instar l’equip de
Govern a dissoldre la conces-
sió mitjançant una moció que
CiU va rebutjar.
Finalment, però, l’empresa
adjudicatària va presentar
recentment la renúncia a con-
tinuar gestionant els serveis
de les piscines i el gimnàs
municipal. Davant aquest fet,
Adam Tomàs, que sempre ha
considerat que l’equip de
Govern va cometre un error
majúscul en l’establiment dels
criteris anteriors per a l’adjudi-
cació, confia que se solucio-
nin els conflictes que va pro-
vocar el mateix Ajuntament.
El nou plec, que corregeix les

crítiques principals d’ERC,
conté força diferències. La
primera se situa en el pressu-
post del contracte. El de l’any
passat era de 479.460 E i,
llavors, amb aquella adjudica-
ció, l’Ajuntament estimava un
estalvi de 108.439 E. Però,
segons ERC, això era total-
ment fictici, perquè era
impossible retallar aquesta
quantitat i, a la vegada, assu-
mir els costos de personal
que representaven les 2.000
hores a què es va comprome-
tre l’empresa, un fet que s’ha
confirmat al cap de molt pocs
mesos amb la renúncia. En
canvi, el pressupost del con-
tracte actual ascendeix a
440.000 E, gairebé 40.000

E de diferència respecte el
primer. Adam Tomàs espera
que aquest aspecte sigui
explicat ben aviat en la comis-
sió d’Esports i Turisme per-
què, segons el portaveu
d’ERC, “a hores d’ara encara
no se’ns ha informat absoluta-
ment de res i totes les valora-
cions que fem són fruit d’una
anàlisi interna”. Quant a la
solvència tècnica de l’empre-
sari, “el nou plec amplia els
criteris de valoració i té en
compte els principals serveis
o treballs realitzats semblants
a l’objecte del contracte en
els darrers cinc anys. Aquest
nou aspecte evitarà la irrup-
ció d’empreses que no siguin
del sector esportiu, un dels

principals problemes amb
l’anterior adjudicatari, que
provenia del sector immobilia-
ri. I, quant a l’oferta d’hores
de lliure disposició, també hi
ha canvis substancials, per-
què, en lloc de vincular-les a
la neteja de les instal·lacions,
ara es relacionen amb el ser-
vei de socorrista i de moni-
tors de piscina i de gimnàs”.
Adam Tomàs també ha recor-
dat que “l’empresa anterior va
obtenir la puntuació més
bona en el concurs públic que
es va impulsar l’any passat
gràcies a l’oferta d’hores de
lliure disposició, que triplicava
la que havia presentat la
segona empresa més ben
posicionada”. L’oferta de
millores a les instal·lacions
també s’ha especificat molt
més que en l’anterior plec i
els licitadors només podran
optar pel que estableix
l’Ajuntament. “Per a la valora-
ció de les proposicions i la
determinació de l’oferta més
avantatjosa, s’atendran molts
més criteris d’adjudicació que
l’any passat. I, el més impor-
tant, també s’acota el nombre
total d’hores de lliure disposi-
ció a 300 hores”. Quant a la
mesa de contractació, hi ha
una baixa significativa i aques-

ta fa referència al tècnic que
ocupa el rang més elevat de
l’Àrea d’Esports. Tomàs ha
relacionat aquesta renúncia al
rebombori local que hi va
haver l’estiu passat arran dels
conflictes entre l’Ajuntament,
els treballadors i l’empresa. El
portaveu republicà ha
conclòs que “la prioritat
número u ha de ser restablir
la confiança dels treballadors
envers la capacitat de gestió
de l’Ajuntament, que s’ha vist
qüestionada amb aquest afer,
i que la nova empresa sigui
més professional”. D’altra
banda, des l'equip de govern
es vol recordar que “ERC va
presentar una moció per res-
cindir el contracte que
hagués suposat greus conse-
qüències tals com que a l'a-
juntament li hagués costat
diners i que els treballadors
s'haguessin quedat desprote-
gits. Fent les coses bé s'ha
aconseguit que l'adjudicatari
hagi renunciat a la concessió,
i en qualsevol cas la primera
adjudicació no tenia cap error
perquè era totalment ajustada
a dret. Davant el problema de
que l'empresa no pagava als
treballadors s'ha buscat i
aconseguit la millor solució
per a tots”.

ERC d’Amposta, satisfeta perquè l’equip de Govern «reconeix
el fracàs per l’adjudicació del primer contracte de les piscines»

I el gimnàs municipal

CIU Alcanar ha comunicat que
“estan a punt de prescriure
unes contribucions especials
que l’Ajuntament d’Alcanar,
després de quatre anys, no ha
passat a cobrament”. El
comunicat indica que el retard
en la notificació del pagament
de les contribucions especials
de la Ronda del Remei, en el
tram comprés entre l’avinguda
Constitució i la Ronda de
Circumval·lació, podria fer per-
dre més de 150.000 euros a
l’Ajuntament d’Alcanar.
“Segons ha pogut saber el
grup municipal de CiU, les
obres d’aquest carrer van fina-
litzar l’any 2010 i, segons la
normativa, prescriuen als 4
anys, és a dir, el dia 15 d’a-
quest mes. En aquest cas són
un centenar els veïns afectats,
als quals a data d’avui,
l’Ajuntament encara no els ha
fet efectives les notificacions
per realitzar els pagaments
corresponents”. El manifest
de CiU afegeix que “en l’últim
plenari, els convergents vam
presentar una moció on

demanàvem que s’estudien i
s’apliquen les mesures
necessàries perquè
l’Ajuntament pugui recuperar
492.329 euros, corresponent
a un altre tram d’aquest
mateix carrer – el comprès
entre l’avinguda Catalunya i l’a-
vinguda Constitució-, i que,
segons la sentència del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, els veïns no han
de pagar”.
Els convergents apel·len “a l’o-
bligatorietat de l’Ajuntament
de vetllar pels interessos
generals” i proposen que
“els serveis jurídics i tècnics
estudiïn totes les possibilitats
existents i que s’executi la
mesura necessària per a que
aquests diners retornin a les
arques municipals”.
A través d’aquesta moció, pre-
sentada el passat 21 de
febrer, CiU demanava conèi-
xer aquells casos en què les
contribucions especials esti-
guessin a punt de vèncer.
“A dia d’avui l’Ajuntament enca-
ra no ha notificat el pagament

als afectats i el termini és a
punt d’esgotar-se”, ha explicat
el portaveu, Ivan Romeu.
“Lamentem la falta de rigor i
previsió del govern municipal,
així com la falta de seriositat
de l’Alfons Montserrat que,
d’una banda culpa a governs
anteriors de la gestió en el
cobrament d’una part d’a-
quest carrer; i d’altra, exhau-
reix el termini per poder
cobrar aquestes contribu-
cions d’una obra que es va ini-
ciar i finalitzar quan ell ja era
alcalde”, ha matitzat.
Resposta
L’Ajuntament d’Alcanar
“davant les tergiversacions del
grup de CiU Alcanar, al voltant
de les contribucions especials
de la Ronda del Remei, tram
entre Avinguda Constitució i
Ronda de Circumval·lació”, vol
manifestar: 
Primer: L’Ajuntament d’Alcanar
ha efectuat la liquidació defini-
tiva de les Contribucions
Especials en temps i forma
correcta.
Segon: És cert que hi ha unes

Contribucions Especials que
segons sentència del Tribunal
Superior de Catalunya,
l’Ajuntament d’Alcanar no
podrà cobrar, però en cap cas
es deu a la gestió d’ERC, sinó
de governs vinculats a CiU.
L’Ajuntament no podrà recupe-
rar aquests diners perquè no
es van fer les notificacions
individualitzades de forma
correcta, de manera que son
nul·les de ple dret. Aquest
error greu en la tramitació que
costarà tants diners a
l’Ajuntament es va fer en un
govern lligat a CiU sense que
CiU hagi donat a hores d’ara
cap tipus d’explicació.
Tercer: Lamentar la política
barroera de CiU de posar pals
a les rodes i de causar l’alar-
ma social sense fonament,
buscant desacreditar el
govern municipal sense cap
tipus de rigor ni escrúpol.
Quart: El govern municipal
actual sempre ha actuat amb
maduresa i responsabilitat,
també en els problemes here-
tats d’anteriors governs muni-

cipals lligats a CiU com són
els casos dels habitatges al
mig del carrer Mèrida (ocu-
pant 500 m2 de vial públic), el
Cas Turov, o bé la concessió
de pròrroga dels serveis d’ai-
gua potable sense concurs.
Plenari
D’altra banda, el Ple celebrat
el passat 27 de febrerva apro-
var, amb els vots a favor
d’ERC i CiU, una proposta de
formalització de conflicte en
defensa de l’autonomia local
contra la Llei 27/2013 de
racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local. 
En el mateix Ple, també es va
aprovar, per unanimitat, la
moció presentada pel grup
municipal d’ERC, per la sanció
dels immobles permanent-
ment desocupats propietat
d’entitats financeres i altres
grans empreses, amb l’objec-
tiu de resoldre la situació de
les persones que s’han quedat
sense vivenda, per tal que
puguin accedir als habitatges
desocupats que es troben en
mans de bancs.

El Govern municipal d’Alcanar respon a un comunicat de CiU en el
que fa referència a les contribucions especials de la Ronda del Remei

La Junta de Govern Local
ha autoritzat l'entrega de
la subvenció per naixe-
ment o adopció a 15 famí-
lies d'Ascó, i també ha
donat llum verd per a 4
famílies més, tot i que de
forma condicionada a que
presentin els justificants
que certifiquin una despe-
sa equivalent o superior a
1.000 euros en material
infantil. Aquest ajut fami-
liar, de nova creació el
passat 20 de desembre
amb l'aprovació del
Pressupost Municipal
2014, té com a principal
objectiu paliar la càrrega
financera que suposa per
a les famílies el fet de tenir
un fill. Aquest ajut familiar
s'ha instaurat amb caràc-
ter retroactiu i hi tindran
dret tots els veïns d'Ascó
empadronats amb més de
dos anys d'antiguitat al
municipi i que hagin tingut
o adoptat un fill des de
l'any 2007 fins a l'actuali-
tat. 

19 famílies reben
l’ajut per

neixement, a Ascó

ACTUALITAT

L’ens comarcal del Baix
Ebre continua en la seva
tasca d’ajudar a les perso-
nes més
desafavorides de la comar-
ca. En aquest línia, el darrer
any, l’ens ha repartit
49.470 quilos d’aliments
del Pla d’Ajuda Alimentari de
la Unió Europea entre els
diferents municipis de la
comarca.
Una acció que té la finalitat,
en primer lloc, de posar a la
disposició de les persones
necessitades aliments
bàsics de qualitat de forma
gratuïta i, en segon lloc, uti-
litzar els excedents de
certs productes agraris
europeus en poder dels
organismes públics d’inter-
venció de la Unió Europea.
En aquest sentit, el presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler,
ha manifestat que “la distri-
bució dels excedents ali-
mentaris s’emmarca en les
diferents accions que des
de l’ens comarcal realitzem
per tal d’ajudar a les famí-
lies més
desafavorides de la comar-
ca”. L’arribada dels exce-
dents alimentaris s’ha realit-
zat en tres fases. 

El CCBE distribueix
més de 49.000

quilos d’excedents
alimentaris
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Demà dissabte 8 de març
es presenta "La petita
revolució", segon docu-
mental sobre el Festival
Deltebre Dansa, del realit-
zador deltebrenc Albert
Vidal. Després de la gran
acollida de "La ciutat efí-
mera", primer documental
de l'edició de Deltebre
Dansa 2012, aquesta
segona versió inclou un
altre punt de vista, igual o

més important. "La petita
revolució" parteix de les
experiències de diferents
persones arran del seu

pas pel festival per intro-
duir reflexions que acaben
essent extrapolables a
pràcticament tots els
àmbits de la nostra vida.
Elements com al llibertat,
la convivència, el context
econòmic de crisi o la cul-
tura es posen sobre la
taula invitant-nos a la refle-
xió personal. Tot plegat,
és clar, amb una certa
càrrega crítica que fa

latent les dificultats amb
les que es troba el sector
cultural. El documental és
una eina molt potent per
promocionar el festival i
fer que arribi a molta gent
d'arreu del món, just
enguany en què es com-
pleixen els 10 anys del
Festival Deltebre Dansa.
Serà a les 20:00 h, a la
Sala d'Actes de la Càmara
Agrària de La Cava.

La Masada de Pepet de S. Bàrbara serà l’escenari de la jornada, el Dia Internacional de la Dona
La Patrulla Fiscal i de Fronteres
de la Guàrdia Civil de l'Ametlla
de Mar va detenir el passat 1
de març a l'Àrea de Servei Baix
Ebre de l'autopista AP-7, al seu
pas pel terme de l'Aldea, un
conductor que transportava al
maleter 78,11 kg d'haixix,
segons ha informat la
Subdelegació del Govern a
Tarragona. Els agents realitza-
ven un control rutinari relacio-

nat amb el contraban, quan van
interceptar un vehicle que havia
aixecat les sospites. Durant el
registre,  van ser descobertes
quatre bosses d'esport amb un
total de 78'11 quilos d'haixix,
envasat hermèticament en 151
paquets de diferents pesos i
mides. L'ocupant del vehicle de
41 anys d'edat, veí de
Barcelona i nacionalitat espan-
yola, va ser detingut.

‘78,11 kg de haixix al maleter’

La nova junta estarà presidit
per Sílvia Tejedor, periodis-
ta de la Cadena Ser-Ebre. A
la vicepresidència, Joan
Josep Carot, exdelegat del
Diari de Tarragona a l'Ebre;
Sofia Cabanes, editora del
digital aguaita.cat en serà
la secretària, mentre que la
periodista de Sirga
Comunicació Rosa Garcia
ocuparà el càrrec de treso-

rera. 
Per la seua banda, el perio-
dista del Diari de Tarragona
i fundador del Diari de
Guerra Andreu Caralt i la
també periodista de Sirga
Comunicació Roser Royo
són els vocals. La candida-
tura pren el relleu a la junta
que ha presidit en els
darrers vuit anys Amparo
Moreno.

Relleu al Col.legi de Periodistes

La diada començarà a les
11 h amb la instal·lació d'un
tapet col·laboratiu creat per
l’associació de dones plane-
res, que també han col·labo-
rat activament en la diada.
L’acció s'anomenarà desta-
pant la memòria, una metà-
fora per explicar que "en
realitat estarem tapant
simbòlicament allò que no
compartim, que és la
memòria d’uns sistema
patriarcal suportat per un
sistema capitalista", exposa
Roselló. Paral·lelament, el
grup de teatre CREA

d’Amposta representaran
una escena de l’obra Homes
de T de Teatre. Durant el
dia, es podrà visitar una
exposició cedida per
l'Institut Català de la Dones
basada en la figura de la filò-
sofa i escriptora Simone
Beauvoir i el grup de boue-
tes, encapçalats per Miquel
Àngel Marín, també faran les
seues accions poètiques

basades en l’absurd. Una
altra de les activitats previs-
tes serà la performance de
l'artista Marialena Roqué
DONAULLSDONAULLS -
DONAULLSAUREMBIAIX i
també la projecció d'el
Cordó de la Tia Júlia, de
l'ampostina Maria Pons. Per
dinar, una paella popular
(amb tickets a 5 euros) i
concurs de cócs de postre.

Un altre dels alicents serà
l'espai, la Masada de Pepet,
una de les edificacions
"ancentrals" de Santa
Bàrbara, on les persones
que hi van viure eren dues
dones, resistents a equilibri
d’un sistema patriarcal
basat en la repartició de fae-
nes fixes per a cadascun
dels membres que integra-
ven aquella família.

‘Sóc Dona’

La Masada de Pepet de
Santa Bàrbara serà l’es-
cenari demà dissabte de
la festa Sóc Dona un
esdeveniment impulsat
per la documentalista
Zoraida Roselló -amb la
col·laboració de
Surtdecasa.cat,l'Ajuntam
ent i l'Associació de
dones planeres.

Presentació del documental "La petita revolució", d'Albert Vidal
Segon documental sobre el Festival Deltebre Dansa, demà dissabte

ACTUALITAT

L'Ajuntament d'Amposta ha
presentat aquest dijous al
matí, una nova campanya de
civisme destinada a evitar que
els conductors estacionin els
seus vehicles als passos de
vianants dificultant la circulació
de les persones amb mobilitat
reduïda. 
La campanya és una iniciativa
de les regidories de
Participació Ciutadana,
Serveis i Manteniment, i la regi-

doria de Governació a través
de la Policia Local i té com a
lema principal “1 minut, 1 obs-
tacle. Tots som vianants”. 
El lema té com a finalitat cons-
cienciar la ciutadania de que
allò que per a un conductor és
un minut, per a altra gent, en
especial a les persones amb
mobilitat reduïda, és un obsta-
cle que els impedeix la circula-
ció i la llibertat de moviments
per la ciutat.

Xerrada: «L'art de viure l'extraordinari».
Acte amb motiu del Dia de la Dona que tindrà lloc avui diven-
dres 7 de març a les 18.30 h a l'Espai Social (Av.Catalunya,
s/n).

Actualitat

L'Obra Social "la Caixa" posa
en marxa juntament amb
l'Ajuntament de Deltebre una
línia d'actuació amb l'objectiu
de fomentar la participació
de les persones grans, donar
valor a la seva experiència i
situar-los com a protagonis-
tes a la nostra societat.
L'alcalde de Deltebre José
Emilio Bertomeu Rio, el presi-
dent de l'Associació de Gent
Gran de Deltebre, Ricardo
Chopo, el president de
l'Associació de Jubilats i
Pensionistes de La Cava,

Agustí Castells i el D.A.N.
Narcís Casanova, han signat
el conveni de col.laboració
que inclou organitzar la pro-
gramació per al 2014 del pro-
jecte Gent Gran 3.0 de l'Obra
Social "la Caixa" als dos
casals. El programa inclou
activitats de formació en tec-
nologies de la informació i de
promoció de la salut, a través
d'un envelliment actiu i un pro-
grama de voluntariat.
Fa poques setmanes també
es va signar un altre conveni
a la Ràpita. 

Projecte Gent Gran 3.0

‘1 minut, 1 obstacle’

Serà a les 20
hores, a la Sala

d’Actes de la
Càmara Agrària de

la Cava
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CRAC de la setmana: FC Godall
MICHEL VIÑAS

21 JORNADES, 21 VICTÒRIES: ES EL DREAM TEAM
El FC Godall ja ha fet histò-
ria. Però porta camí de fer-
ne més encara. Ha guanyat
els 21 partits de lliga que ha
disputat, a la Quarta catala-
na. Un fet meritori i a l’abast
de pocs equips. Un rècord. I
ara la proposta és seguir
ampliant la gesta, fins el
final. Es el nou repte del
Dream Team godallenc, un
equip de moda, un equip de
Guinness. Un equip que,
amb actitud, implicació i
qualitat, està sent capaç
d’aconseguir el que ningú ha
fet fins els nostres dies.
Molta satisfacció i també
il.lusió per una campanya
històrica. Més Ebre ja ha
anat reconeixent la trajectò-
ria del conjunt godallenc,
apuntant fa jornades que
seria un equip de rècord.
Líder de líders. També a
Canal TE van fer-li un repor-
tatge el dia que va jugar a
Roquetes. I aquesta setma-
na ens va visitar, dilluns, a
MINUT 91, el president
Vicent Ferré 
Més Ebre: Equip de rècord.  
Vicent Ferré: Estem molt
satisfets perquè el que hem
fet ja té molt de mèrit i no
ens ho trau ningú. I ja és un
rècord, una situació molt
bonica i que valorem moltís-
sim perquè sabem que no
ha estat fàcil.  

ME: Quin és el secret?
VF: La veritat és que no ho
esperàvem que la tempora-
da podria ser tan excel.lent.
Pensàvem fer una bona
campanya però no d’aques-
ta forma....el secret? La veri-
tat és que s’ajunten diver-
sos factors. L’arribada del
tècnic ‘Pau’ i de Voro va
comportar que vinguessin
també diversos jugadors de

la Sénia i, més els que van
continuar, han generat un
equip molt competitiu. De
gran qualitat. A més, tots
ells són una pinya, i juguen
amb molta confiança i acti-
tud. Aquest és el secret. A
més, han anat arribant les
victòries i aquesta confiança
ha crescut. Setmana a set-
mana. I els jugadors lluiten
cada partit com si res, bus-

cant una nova victòria.
ME: Ara s’ha de guanyar
tot...és el proper repte?
VF: A veure, al futbol ja
sabem que és molt compli-
cat guanyar tots els partits.
Sabem que podem perdre o
empatar i que tot és difícil
poder-ho guanyar.
Nosaltres, a nivell de la
directiva, estem molt satis-
fets del que s’ha fet. Però
està clar també que als
jugadors els fa il.lusió seguir
amb la dinàmica de victò-
ries i ells ho intentaran. 
ME: Com es viu a Godall
aquesta efèmeride?
VF: La veritat és que ens
agradaria que hi hagués
més implicació del poble. Si
que es nota que agrada
però creiem que falta més
suport. No obstant, també
entenem que l’època és

complicada i que no s’està
molt pel futbol, en general a
tot arreu.
ME: Sempre es voldria més
presència de jugadors de
casa?
VF: De Godall, qui vol jugar
té l’oportunitat de fer-ho. En
ocasions, amb més juga-
dors locals, també passa
que quan arriba l’època de
caça et trobes amb què no
pots comptar amb tots els
jugadors que disposes. Un
fet que es pot entendre
però que és d’aquesta
forma. Per això que hi ha
moments que et veus obli-
gat a fitxar jugadors de
fora. Cal considerar també
que som un poble petit i que
no és fàcil.
ME: Els jugadors s’estan
cotitzant molt... Alguns ja
tenen ofertes....

VF: Es normal. Nosaltres
ens agradaria que conti-
nuessin la temporada prope-
ra però ho entendrem si
algú vol marxar perquè tin-
gui una proposta millor. El
que si que podem dir és que
qui juga al Godall no és per
diners. Ho fa, com he dit
abans, perquè hi ha un gran
ambient, una pinya i perquè
el grup humà és magnífic,
amb gran direcció del tècnic
i l’ajuda incondicional de
Voro. També m’agradaria
destacar la feina inestima-
ble  de Miquel Cardona i
Ramon Vericat, són la clau
de que el futbol tiri avant. I
per acabar, donar-li molt
suport a Robert, lesionat
amb trencament de lliga-
ments. Ja sap que estem
totalment al seu costat.

La plantilla del Dream Team godallenc: 

Porters: kevin moreno"kevin" i Marc lleixa. Defenses: Oriol matamoros, Jordi

Sanz, Jordi Reverter, Ruben Garriga, Héctor Montserrat, Jaume Rubio"jaumet",

Jaume Lleti, Ruben Vargas, Ivan Meiriño i Oliver Serrano. Migcampistes: Carlos

Querol "Fiu", Joan Labèrnia, Marius Abraham, Ruben Ibeas "Ibi" i Robert

Altadill. Davanters: Joan Zaragoza "Xolek", Brian Prats "Modric", Aleix Royo i

Ferran Ventaja. Entrenadors: Jose Luis Cortiella "Pau” i Héctor Navarro "Voro".

Delegat: Voro. President: Vicent  Ferré. Directius: Sergi Moreno, Ramon Vericat,

Miguel Angel Cardona, Miquel Cardona, René Ten i Ivan Meiriño.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

I l’ha feta en un contexte extra-
ordinari, amb un gran ambient
a l’estadi, amb 1000 persones
en una tribuna plena a vessar.
L’equip de Rubio va reaccionar
bé al gol visitant. Edgar va
transformar un penal comès
per Denís Coch a Raúl Tamudo
(7’). Però Ermengol, poc des-
prés, aconseguia l’empat. El
partit, posteriorment, fou molt
intens, amb un Ascó que va
cedir terreny al rival, jugant
ben col.locat i amb gran aplica-
ció tàctica. El duel va estar

obert a la represa, però, tot i
les ocasions, l’empat no es va
moure. L’Ascó, amb els canvis,
va anar de menys a més i va
tenir un parell d’opcions. Com
també el Sabadell amb un
Anibal que va estar a punt de
transformar una falta en temps
afegit. 
En els penals, els asconencs
no van estar encertats i van
perdre l’eliminatòria. 
Però el més important fou la

festa que es va viure. Gran.
I pel que respecta la lliga,
l’Ascó, en un partit pràctic i
intel.ligent, es va imposar a un
combatiu Gavà (2-0) en una
segona part en la que va ser
més efectiu. Les baixes eren
importants en l’aspecte ofen-
siu i l’equip va saber sobrepo-
sar-se, principalment amb els
jugadors que van entrar de
refresc al segon temps.
L’Ascó, líder en solitari, visita

diumenge el matí el
Castelldefels, abans de rebre a
l’Europa. 
La Rapitenca, per la seua part,
va perdre contra el Vilafranca
(3-1) en un partit marcat per
l’expulsió ‘increible’ de Munta al
minut 25. El Vilafranca, aprofi-
tant indecisions rapitenques,
va resoldre amb el 2-0 i a la
represa faria el tercer gol. La
Rapitenca va reduir distàncies
però no va poder entrar en el
partit, havent reclamat un
penal que no fou xiulat.
L’actuació arbitral no va agra-
dar. L’equip afronta diumenge
una nova final, serà contra el
Palamós, a la Devesa (12 h).
Josué ja recuperat podria tenir
la seua oportunitat de debutar
a la Tercera divisió. 

L’Ascó està prop de tocar el cel

L’Ascó ha arribat molt
lluny en la Copa
Catalunya. L’equip
ebrenc que més ho ha
fet. I va ser una llàstima
perquè va estar ben
prop d’una nova fita
contra el Sabadell,
dimecres passat. Va
empatar a un gol però
va cedir en els penals,
quan els arlequinats van
estar més encertats i
van guanyar l’eliminatò-
ria. Malgrat això, l’Ascó
ha fet igualment histò-
ria. 

TERCERA DIVISIÓ

Va caure en els penals, en l’eliminatòria de Copa contra el Sabadell (1-1)

M.V.

Una acció del partit de Copa contra el Sabadell. 

Diumenge, nova final a
la Devesa, contra el

Palamós. Hi ha
malestar per l’actuació

dels àrbitres a
Vilafranca (3-1)

UE Rapitenca

Ferran, germà de Joel, està en camí

Sandu torna al Tortosa
CD TORTOSA

El Tortosa ha confirmat el
fitxatge de Sandu. La baixa
de David Vilanova deixa la
plantilla minvada i, en les da-
rreres setmanes, el cos tèc-
nic ja havia reclamat poder
fer una incorporació. Aquesta
ja s’ha concretat. Es tracta de
Sandu, jove jugador que va
estar al Tortosa i que també
va jugar a l’Amposta. I ho va
fer-ho amb la Roda (Segona B
d’Albacete). Serà un bon re-
forç per la seua força i
presència física, tant a l’eix
de la defensa com al centre
del camp.

Ferran, jove format al futbol
base i que és germà de Joel,
està entrenant i també podria

tornar. Aquestes són les

novetats esportivament d’un
Tortosa que diumenge rebrà
el Perelló. D’altra banda, del
tema de les candidatures, el
que es pot explicar es que,
tot i que encara no oficial-
ment, n’hi ha una prou perfila-
da, amb un president que ja
estaria també perfilat. I les
darreres informacions indi-
quen que pot haver-hi una al-
tra amb voluntat de presen-
tar-se. A hores d’ara, pot ser
és més embrionària però po-
dria ser amb la intenció de su-
mar i d’unir-se si es confirma
que n’hi ha una altra i que hi
ha interés en fer-ho. 

Joaquin Celma, entre altres
noticies, parla a la seua colum-
na d’avui (plana 16) de que pot
haver-hi una candidatura per al
CD Tortosa i que, fins i tot,
aquesta persona que la lideraria
li ha trucat a Madrid per parlar
amb ell...un misteri. Celma
guarda el secret i és molt res-
pectable que pugui fer-ho. 

La veritat és que aquesta
persona existeix. I que darrera-
ment s’ha anat informant per
poder-se preparar. I que estaria
disposada a sumar si surt una
altra candidatura i es poden in-
tegrar les dues. Es parla de que
és una persona que no vol pro-
tagonisme, simplement treba-
llar pel club. Si més no, la noti-
cia és significativa, en l’estat
actual del CD Tortosa. Però

com vaig dir
fa unes set-
manes, el
club potser
està més
viu del que
sembla, tot i
que la realitat del moment pot
embargar la il.lusió. Però, sigui
com vulgui, hi ha desig en fer
renàixer l’entitat. O en intentar-
ho. Tot això coincideix amb una
altra candidatura que ja està
perfilada i de la que jo coneixo
persones físiques, amb nom i
cognoms i que sembla ser que
ja disposa de president. Per res-
pecte no puc avançar els noms
però puc dir que falta poc per
saber-se oficialment qui la for-
ma. El futur, d’una manera o d’u-
na altra, està garantit. 

Candidatura enigmàtica

El partit entre el Deltebre i
l’Aldeana serà el de la jornada a
Canal Terres de l’Ebre, diumen-
ge a les 22 h. 

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

Deltebre-Aldeana, a Canal Terres
de l’Ebre, diumenge (22 h) 

L’opinió de Michel

IRIS SOLÀ

N’hi ha una de perfilada.
I les darreres

informacions indiquen
que en pot existir una altra

Candidatures

Fernando Garcia va avançar-ho a Canal TE

Terres de l’Ebre, un nou club?
ACTUALITAT

Fernando Garcia, director es-
portiu de la Rapitenca, va estar
dilluns a Canal TE, al programa
MINUT 91. Fernando va parlar
del darrer partit de la Rapitenca,
a Vilafranca, i també de l’afer
dels inversors que finalment no
ha estat res. En els últims minuts
de l’entrevista, Fernando va par-
lar d’una possibilitat de projecte
de futur: “a les Terres de l’Ebre

hem d’estar més units per fer un
club potent. Ho anirem plantejant
però aquesta idea es podria tirar
endavant per confeccionar un
projecte ambiciós que si no és ai-
xí, serà complicat de poder dur a
terme”. On jugaria aquest supo-
sat nou club i en quina categoria
“són d’aquelles coses que s’han
d’acabar de perfilar”, deia Fer-
nando.

Ja es prepara el centenari

CF Ulldecona, 100 anys
ACTUALITAT

Fa unes setmanes, parlàvem
del centenari del CF Amposta.
Avui hem de destacar que hi ha
un altre club ebrenc que està tre-
ballant per a celebrar-ne el seu.
Es el CF Ulldecona (1915-2015). 

Comissió organitzadora: Ma-
rio Subirats Sancho, Oriol Grau
Juan Camps, Paco Callarisa Vi-
dal, Núria Callarisa Bel, Núria Ba-

lague Raga,Pepe Labernia Re-
verte, Joaquin Poy Roig, Albert
Masdeu, Josep-Lluis Millán Mas-
deu, Pepe Perez, Pere Sans Mu-
ñoz, Ramon Grau i  Josep Verdú. 

D’altra banda, dins de l’actuali-
tat del club, dir que diumenge al
matí (11 h) hi ha un interessant
partit de l’equip femení, contra el
líder del grup. 

Ho fa amb el Morell

Borja no fitxa amb el J. i Maria
AVUI, ASSEMBLEA  DE SOCIS

La setmana passada parlà-
vem del fitxatge ‘estrella’ del Je-
sús i Maria. Era Borja Abènia,
exjugador del Reus, Badalona i
Rapitenca. L’acord existia i la in-
formació era correcta. Però el
mateix divendres per la tarde,
quan Borja “es disposava a ve-
nir a l’entrenament, a Jesús i
Maria, i a poder fer la fitxa i arre-
glar-ho tot, amb els acords que
ja existien, va ser llavors quan
va rebre una trucada del Morell
dient-li que l’igualaven la fitxa, en
l’aspecte econòmic, i que a més
li garantien una feina. El jugador
va decidir anar al Morell”. La de-
cepció a l’Aube va existir perquè
hi havien moltes il.lusions amb
aquest fitxatge. I fou una altra
gestió, de les nombroses inicia-

des, que no ha fructificat.
Aquesta, però, era la que esta-
va més avançada. Se n’han fet
més, però cap d’elles ha pogut
concretar.  

En qualsevol cas, el Jesús i
Maria ja pensa en el partit a ca-
ra o creu que s’ha passat a diu-
menge (16.30 h) a l’Aube con-
tra l’Andorra. Està la
permanència en joc. S’ha pas-
sat al diumenge perquè abans
es farà la presentació del futbol
base. La dificultat per al Jesús i
Maria són les baixes: Pier, Al-
bert i Víctor per sanció; Ivan
Gonzalez, Hugo i Iku per lesió i
dubtes Francesc i Sergi Curto.
Torna Esmel. Per acabar, dir
que el Jesús i Maria celebra avui
divendres una assemblea “per
informar als socis de les pers-
pectives de futur que té l'enti-
tat”. L’Amposta, per la seua
part, amb ganes d’assolir el pri-
mer triomf fora i amb necessitat
de fer-ho, visita el Tecnofutbol,
diumenge (12 h). Miguel podria
debutar en el retorn. 

Miguel Reverté pot
debutar diumenge amb
l’Amposta, al camp del

Tecnofutbol

CF Amposta
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Golejadors, Temporada 2013/14
PICHICHIS

icompeticion

La tornada de Chimeno al futbol, després de la lesió, ha estat impressionant. Com també ho és la temporada de
Regolf, revelació de l’equip revelació: l’Ampolla. Cristian Vallés, tal com s’esperava, marca distàncies a Tercera.

Samu (Morell) 1 6
Chimeno (Alcanar) 1 6
Cristian Regolf (l’Ampolla) 1 6
Víctor (Reddis) 1 5
Angel Sanchez (R. Bítem) 1 4
Romero (Alcanar) 1 3
David Gallego (Vilaseca) 1 2
Joel Crespo (R. Bítem) 1 2
Ramon Giró (Valls) 1 1
Javier Asín (Tortosa) 1 1
Roger (Gandesa) 1 1
Gomà-Camps (Valls) 1 0
Jusi (Morell) 1 0
Mohedano (Perelló) 1 0
Adria F (Alcanar) 9
Sadik (Vilaseca) 8
Brigi (l’Ampolla) 8
Jaime (la Cava) 8
Millan (Roda) 7
Adria V (Alcanar) 7
Jota (R. Bítem) 7
Dilla (Gandesa) 7
Marc Baiges (Roquetenc) 6
Joel Forné (Tortosa) 6
Maikel (Roda) 6
Ruibal (La Cava) 6
Pau Aguiló (Cambrils) 6
Gumiel (Gandesa) 6
Leonardo (Canonja) 6
Macias (la Selva) 6
Andreu Guiu (Reddis) 6
Foguet (Reddis) 6
Pau Diez (Catalònia) 6
Johan (la Selva) 6
Marcel (Reddis) 5
Ferran (La Cava) 5
Aleix Martí (Gandesa) 5
Edu Aguilar (Alcanar) 5
Dani Robles (Canonja) 5
Manu (la Selva) 5
Robert (Calafell) 5
Moha (Tortosa) 5
Diego (Calafell) 5
Leandro (Catalònia) 5
Raul Vates (Alcanar) 5
José Ramon (Vilaseca) 4
Cristian Carranza (Perelló) 4
Genís Navarro (Gandesa) 4
Erik (Reddis) 4
Ezequiel (Roda) 4
Walter (Cambrils) 4
Edgar (R. Bítem) 4
Alejandro Saura (Cambrils)   4
Samu (l’Ampolla) 4
Albert Gordo (l’Ampolla) 4
David Callarisa (la Cava) 3

Segona Catalana

Manel (Manlleu) 19
Ernest (Rubí) 16
Javier Revert (Palamós) 14
Oscar Muñoz (Cornellà) 13
Javier Sanchez (Europa)       13
Sergi Arimany (Palamós)       11
Nils (Muntanyesa) 9
Sergi Moreno (Ascó) 9
Eloi (Santboià) 8
Triguero (Vilafranca) 8
Alejandro (Castelldefels)         8
Pedro Garcia (Terrassa) 7
Jordi Martínez (Santboià)        7
Velillas (Cerdanyola)              7

Ferran Alaman (Torreforta) 13
Sergi Arranz (Horta) 12
Juan Estevez (Martinenc)      10
Ivan Gonzalez (J. i Maria)     10
Ismael Rojas (Torredem.)      10
Leonel (Andorra)                    9
Cristian (Torreforta) 9
Jonatan Toro (Tecnofutbol)     9
Xavier Gomà (Alpicat) 9
Edgar (Viladecans) 8
Javier Ruiz (Viladecans) 8
Oscar Imaz (Almacelles)        8
Imanol Gómez (Catllar)           8

Tercera divisió

Primera catalana

J. Zaragoza (Godall)      29
Toni Barberà (Roquetenc) 24
Ismail (Campredó) 18
Marius (Godall) 16
Adrià (Benissanet) 15
Narcis Fabra (la Cava) 14
Oriol Biarnès (Ascó) 12
Paco (Campredó) 11
Robert Beltran (Tivenys) 11
Ivan Bladé (Benissanet) 10
Nicola (Jesús i Ma) 10
Bernat (Ginestar) 10
Omar (Campredó) 10
Pachan (Arnes) 10
Josep Martí (Roquetenc) 9
Joan Miquel (Tivenys)           9
Dani Pitarque (J. i Maria)      8
Laureà (Roquetenc)              8
Enric Sentis (Ginestar)          8
Didac (Campredó) 8
Alex Bladé (Ginestar) 8
Ramon Masip (Catalònia)     8
Labernia (Godall) 8
Aleix Royo (Godall) 7
Albert Troyano (Ascó) 7
Marc Fibla (la Galera) 7
Manel Añó (La Cava) 7
Lluís Sanz (Ebre Esc) 6
Joan Font (Ginestar) 6
David López (Xerta) 6

Quarta Catalana grup 20

Primera Catalana

Tercera Catalana

Cristian (Batea) 21
Santi (Ulldecona) 21
Marc Prades (Camarles) 20
Quique Cornejo (Corbera) 16
C.Gilabert (S. Bàrbara) 15
Pau Muñoz (la Sénia) 15
Magí Andreu (Móra Nova) 13
Robert Lopez (S. Jaume) 12
Sergi Anguera (Olimpic) 12
De la Torre (Deltebre) 11
Raul (la Sénia) 11
Agustí (Batea) 10
Fidel (Corbera) 10
X. Gilabert (Vilalba) 10
Oleguer (Flix) 9
Amado Clotet (Aldeana) 9
Marc Miravete (Móra N) 8
Jacob Papaseit (Flix) 8
Siddhart (Flix) 8
Ivan Lagunas (Olimpic) 8
Avraham (l’Ametlla) 7
David Rovira (Deltebre) 7
Sisco Méndez (Pinell) 7
Joan Esmel (Horta) 7
Abraham (Camarles) 7
Bernabé (Pinell) 6
Caballos (Corbera) 6
Marc Mesegué (Vilalba) 6
‘Rullo’ (l’Ametlla) 6
Josep Cedó (Móra Nova) 6
Joan Forcadell (Alcanar) 6
Alex Gallego (Aldeana) 6
Ignasi Vernet (Olimpic) 6
Sergi Rodriguez (Deltebre) 6
Isaac (Horta) 6
Celma (Horta) 6
Srgi Vila (Olimpic) 6
Ivan Abat (Ulldecona) 6
Mamadou (l’Ametlla) 5
Amadeo (Pinell) 5
Juan Rallo (Aldeana) 5
Aleix Tortajada (Ulldec.) 5
Ivan Garcia (Alcanar) 5
Manel (Sant Jaume) 5
Enric Suñé (Batea) 5
Yassine (Ulldecona) 5
Adrià (Batea) 5
Pepe (L’Ametlla) 5
Paco Casas (Deltebre) 5
Oriol (Alcanar) 5
Ruben (Camarles) 5
Outman (Pinell) 4
Roberto (Ulldecona) 4
Mikel (l’Ametlla) 4
Miquel (Horta) 4
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Sense dubte, a data d'avui, ho reflecteix la classificació de Segona Catalana,
l'Ampolla és tercer. Ningú hagués donat un euro pel Jesús i Maria perquè fos
campió la passada temporada, i aquesta, ningú hagués imaginat que en la jor-
nada 22 l'Ampolla fos el millor equip d'aquestes terres davant d’altres que par-
tien més com a favorits, com l'Alcanar, Tortosa o La Cava. Per a mi no és casua-
litat que sigui tercer, ho vaig avisar abans de començar la temporada, havia fit-
xat molt bé, i l'aposta amb gent jove, si això està ben administrat, sempre és
garantia de triomf, avui els equips els fan la joventut, contra menys veterans
millor. Compte a la dada, només ha perdut cinc partits i tots contra la mínima,
excepte a Reddis, 4-0, però marcador irreal, ja que fins al minut 83 era de 2-0.
Fins el Reddis està preocupat per la gran forma de l'Ampolla, el dia 27 de febrer en partit pendent
Ampolla-Alcanar, un dels espectadors era el míster del líder, Jordi Bofarull, i durant el partit aquest
míster em deia: “nosaltres potser tenim més qualitat tècnica que l'Ampolla, però ells es col·loquen
millor en el camp”. És una casualitat la posició de l’Ampolla? No, les dades hi són: ni Morell, La Cava,
Tortosa, Gandesa, Alcanar en aquestes últimes han pogut amb ell. On és l'èxit d'aquest equip? Molt
fàcil, joventut i joventut, pinya al vestidor, apostar per un davanter jove, Cristian Regolf, que no va
triomfar a l'Amposta ni al Tortosa, però si aquí en aquest equip, havent de passar la difícil prova del
seu míster “o corres més o no jugues”. Aquest equip està format amb només quatre jugadors que
superen els 25 anys, Manel Sol, Brigi, Samu i Chema, aquest últim el més veterà amb 41 anys, però
podria jugar fins a l'edat de la seva jubilació segur. El mèrit d'aquest conjunt és de l'equip. En gene-
ral, al futbol, l'entrenador com sempre és el que té la major culpabilitat si perd deu partits, per això
moltes vegades és cessat. Però aquí passa tot el contrari. Fa quatre campanyes a l'any de la rees-
tructuració de la Segona Catalana on van baixar sis equips, i un implicat era l'Ampolla, abans d'aca-
bar el campionat ja era renovat el seu míster Cotaina i l’Ampolla va descendir, i així ja van quatre
temporades d'aquesta unió, Paco Gilabert, el seu president, i el míster Cotaina, home dels miracles
de tres ascensos: de l'Ampolla, Santa Bàrbara i CE Ascó. L'Ampolla és de tradició futbolera, ja ho
vaig dir fa unes setmanes, a la temporada 85/86 va ser el tercer millor equip de la província només
superat pel Nàstic i el Reus. Ara el més difícil del president Paco serà retenir al seu míster que la
temporada passada ja era candidat per al Tortosa.
Amb 41 punts aquest equip acaricia la promoció que no farà. El Morell i el Valls, apart de tenir sort,
els seus jugadors tenen una atenció especial amb els àrbitres, només amb mirar-los a vegades són
afavorits. De moment, a falta de 12 jornades ja només li falten 6 punts per igualar la puntuació de
la temporada passada. Diumenge arriba el líder, jo els dic que guanyarà el Reddis 0-3, i si m'equi-
voco i perdo aquesta aposta, demano als jugadors que voltegin al seu míster Cotaina pels aires com
a agraïment, ja que si aconsegueixen aquest triomf és el màxim culpable per saber ordenar a un
equip a nivell defensiu. En aquesta comarca hi ha pocs mestres com ell, sol a un jugador no ha pogut
fitxar: Maikel, del Tortosa, pretès des de principi de temporada. I fa bé al no escoltar al míster
Cotaina, ja que no és bo barrejar futbol amb amors, ja que la filla de Miguel és la núvia de Maikel.
Només felicitar els jugadors, afició, directiva, president Don Paco, al míster Don Miguel, que aques-
ta temporada està sent un somni daurat, i en especial a la seva estrella, Cristian, que en comptes
de contar ovelletes per dormir, somia en fer gols. Visca l'Ampolla i totes les mares dels jugadors,
que moltes d'elles estan a la flor de la vida.
EL TORTOSA JA TÉ PRESIDENT. Semblava que no hi hauria cap candidat. I ja n’hi ha dos no oficials
però que si es presentarien a la presidència. Un d’ells em va trucar (mil gràcies per la deferència) i
em va dir que “si aquest dia 17 no es presenta ningú, ho faré jo. El Tortosa no pot estar així, sense
president. Si hi ha una altra candidatura, no em presentaré. I si abans de fer-se oficial es volen posar
en contacte amb mi, podem fer una candidatura junts. I que quedi clar que jo no em presento per
protagonisme. Ho faig per a treballar“. Jo sé qui és és aquest senyor, però no puc dir el seu nom.
Sembla bona persona. Sort. Igual ens trobem que hi ha un dia de presentació de candidatures i que
tinguem tres candidats. Tant de bo, de moment apunten dos. Però cap d’ells és una dona, quina
pena. 
VAN CAURE AMB LES BOTES POSADES. Va caure l’Ascó a la Copa Catalunya. Als penals, contra tot
un Sabadell. Mai un equip ebrenc havia arribat tan lluny. No serà campió però si que ho serà moral-
ment perquè ha estat la revelació d’aquesta competició. Un orgull per un poble i unes comarques
que van omplir el municipal com mai.
UN JUVENIL DEL TORTOSA BESTIAL FORMAT PER 24 JUGADORS I NOMÉS DOS SEGUEIXEN. O sóc
un romàntic o res del futbol, si jo fos president d'un club canviaria fins els seus estatuts, faria com
el Ath. de Bilbao, no es poden fitxar jugadors que no siguin bascos. En el cas del Tortosa, que no
es fitxin jugadors que no estiguin formats en el planter. No parlo només del Tortosa, parlo de
l'Amposta, Rapitenca, etc. No entenc com tres jugadors seniencs com el Ramón, el Gerard o l'Albert
juguen al Tortosa i no al meu poble, és que no hi ha jugadors que han sortit del Tortosa que estan
emigrats en altres llocs? Molts, en gairebé tots els clubs d'aquestes comarques tenen jugadors sor-
tits d'aquest club del futbol base. La dada que els vaig a mostrar és gairebé per desmaiar-se, que
consti que avui és el Tortosa i demà serà un altre equip. Recordo que l'exjugador, Roda, que va jugar
a La Sénia als anys 70, em va dir el 2003: “a l'Amposta tenim un equip titular on només juga un
jugador de la casa”, tot i que l'Amposta estava en Primera Regional, en Segona Catalana actualment. 
Entrem en matèria, un juvenil del Tortosa de somni a la temporada 2009/2010 en categoria nacio-
nal, 24 jugadors, sols dos s'han aprofitat per al primer equip, Maikel Fernandez i Cristian Ventura;
només dos no juguen, Pavel Ambrós i Jonatan Bayo (temporada passada Jesús Catalonia); que
estan en actiu i juguen només dos en categories inferiors, Jordi Roda (Santa Bàrbara) i Joan
Casanova (Pinell); la resta des de Tercera Divisió, Primera Catalana i Segona Catalana: Josué Andreu
i Pol Bladé (Rapitenca), Àlex Iniesta, Dani Bel, Sergi Ventura (Amposta), Sergi Curto (Jesús i Maria),
Aaron Navarro, Victor i Edgar Bartolomé, Enric Ubalde, Robert Costa, José Carles Peris Sepe i Àngel
Sánchez (Remolins Bítem), Cristian Regolf (l’Ampolla) i Cristian Arasa (Jesús Catalónia). Si a aquests
jugadors se'ls hagués donat l'oportunitat a tots ja a l'última temporada de jugar al primer equip cada
setmana sis i de titulars, avui els garanteixo que el Tortosa seria un referent i estaria en Primera
Catalana, i no a Segona. Continuem, el juvenil tenia aquell any un juvenil a la nacional i un altre a la
Preferent que era el B, format per Joel Crespo, Sergi Bel, Jordi Fabregat, que són al Remolins Bítem;
Gerard Amaré (Alcalá d'Henares) i Albert Gordo (Ampolla). Tres es va aprofitar: Pau Valmaña, José
Luís Ruíz ‘Selu’ i Mohamed Reda. Mentre que Aitor Fuster va anar-se'n a La Sénia, Isma Gutierrez
(Camarles, Jesús i Maria B), i van deixar el futbol: Marat (està a Rússia), Ramon Calvo i Victor
Anguera.
Vostès es preguntaran que això és un cicle, els cicles no existeixen és feina i feina cada tempora-
da, si vols que surti un gran melonar, cal regar diàriament, cada temporada. El Barça porta 12 anys
traient planter, l'Ath. de Bilbao donant exemple des de 1928 amb una política, i cada temporada sur-
ten grans jugadors per al primer equip. ¿Per què no s'aprofiten els jugadors i es fa un equip de
cache? No ho sé, cada directiva o entrenador té la seva filosofia. Avui els dic que amb aquests juga-
dors a tercera divisió potser es podria mantenir la categoria o fer un digne paper, i en Primera
Catalana anirien sobrats. La meva conclusió final és aquesta, si cada entrenador del Tortosa fes

L’Ampolla, el millor equip ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Després del descans, torna la competició. A la
Segona catalana, el líder Reddis, en hores bai-
xes en les darreres setmanes, visitarà (a l’Aldea)
a l’equip més en ratxa: l’Ampolla. 16 punts dels
darrers 18 ha sumat el conjunt de Cotaina que
és l’autèntica revelació de la categoria. Serà una
bona prova a la seua ratxa. El Gandesa rebrà
l’Alcanar en un duel en el que no valen conce-
sions en la lluita per la segona plaça. Els cana-
reus s’ho juguen tot, després de perdre contra
l’Ampolla. El Tortosa, recuperat en els darrers
dos partits i amb novetats, jugarà al seu camp

per primer cop oficialment contra el Perelló. Els
de Crespo voldran seguir progressant mentre
que els perellonencs necessiten sumar per acla-
rir la seua classificació. El seu problema, les bai-
xes. Alex és dubte i Roger és baixa per sanció.
El R. Bítem, després de tres derrotes, s’ha de
recuperar a Vilaseca i la Cava té un examen amb
moltes coses en joc a Calafell. El Catalònia, que
he perdut els dos darrers partits, no pot fallar
demà contra el Cambrils i el Roquetenc, que va
guanyar a Roda, ha de vèncer a la Selva per
tenir algunes opcions de permanència. 

El líder Reddis posarà a prova la ratxa ampollera

TORNA LA COMPETICIÓ

Marc Baiges, fins ara al Roquetenc, és el fitxat-
ge del Deltebre, aquesta setmana. El davanter
va demanar les baixes a Roquetes i el club
roquetenc va donar-li. Marc ja ha entrenat amb el
seu equip aquesta setmana i diumenge debutarà
amb el Deltebre contra l’Aldeana, en un partit en
el que els locals voldran seguir amb la seua
ratxa i conservar la segona plaça mentre que

l’Aldeana ha de buscar trencar la dinàmica de
derrotes (tres seguides) i no veure’s compromès
a la taula.
El Corbera, tal com vam dir en el darrer núme-
ro,  incorpora a Oscar Gilabert i pot tenir un altre
cartutx preparat perquè cal recordar que Fidel
serà baixa per motius professionals, quan marxa
a treballar a un país del continent africà. 

Marc Baiges fitxa amb el Deltebre

TERCERA CATALANA

jugar sempre com a titulars a cinc jugadors del juvenil de tercer any, la majoria d'aquests jugadors no
haguessin emigrat, i el Tortosa tindria un equip de gran categoria. Aquest exemple del Tortosa és per
aquest club també per l’Amposta i la Rapitenca que han de canviar de polítiques de fitxar gent de fora
i jugar sol amb els que surten del planter, és l'únic futur per a la supervivència.
SEGONA CATALANA, QUINS EQUIPS BAIXARAN? Estan fora d'òrbita el Roquetenc, Calafell, la Selva;
implicats pel descens estan sis equips: el Perelló, Jesús Catalonia, Cambrils, Canonja, Roda i Vila-seca.
Si baixen El Catllar, l'Amposta i el Jesús i Maria i no puja el que promociona aquests cinc equips només
es salvaran dos. Si només baixa un equip de Primera Catalana, que seria el normal, i puja el qual pro-
mociona, descendirien quatre equips, que seria el lògic, amb la qual cosa que baixessin Jesús Catalonia
o Perelló, dels dos ho veig difícil -és més sóc positiu que cap baixarà- però en això del futbol fins a la
jornada 34 tot és possible, recordo una temporada per la segona plaça que havien tres equips impli-
cats i els tres depenien d'ells, el més normal era que guanyés algun dels tres, doncs no va guanyar
ningú.
Entrem en matemàtiques barates, em preocupen el Jesús Catalònia i el Perelló. Els altres rivals:
Canonja, Vila-seca, Roda i Cambrils tenen molts jugadors per fitxar i allí sobren, aquí a la nostra zona
estem limitats, el Cambrils ja ha fitxat diversos jugadors, entre ells Roldan, que ha tornat i que estava
en tercera divisió i després al Catllar, i la passada temporada va ser el màxim artiller del Cambrils. A
favor del Perelló que té set partits a casa i cinc fora, i el Jesús Catalonia, malgrat tenir tres desplaça-
ments fora, té en les últimes quatre jornades partits davant del Tortosa i Roquetenc. Com aquests
equips ja tindran la seva temporada acabada, esperem que tinguin una mica de caritat per al Jesús
Catalònia. Dels cinc equips, el calendari més difícil el té el Perelló, tot i disposar de més partits al seu
camp. Em surt que aquest equip podria aconseguir 17 punts, Roda 19, Jesús Catalonia i Cambrils 20,
Canonja i Vilaseca 22, aquests dos últims equips amb millor calendari. Amb la qual cosa veig que Jesús
Catalonia, Canonja i Vila-seca es poden salvar i hi ha perill per al Perelló, Roda i Cambrils.
RAPITENCA, HISTÒRIES PER NO DORMIR. Abans de començar el partit a Vilafranca, un dels auxiliars li
va dir a Teixidó: “Vostè ha d'estar tranquil”, o sigui ja provocant-lo. Van expulsar a Munta injustament,
els jugadors van quedar tocats i en la segona part l'àrbitre per compensar xiulava faltes a favor de la
Rapitenca sense ser, els arbitratges aquest any no afavoreixen. Un aficionat m'explica que si al penúl-
tim partit es baixa, contra el Cerdanyola, es posarà una caputxa, saltarà al camp i li tallarà els cabells
a l'àrbitre... senyors, els ànims estan calents. Un directiu de la Rapitenca em confessa que si baixen
jugaran amb cadets al primer equip. Bona notícia que només un equip català de Segona divisió B està
immers en descensos, però ascendir al play off de tercera és complicat. No ens hem de confiar de les
tres rondes de la temporada passada que a la primera ja van caure tres. Un altre problema afegit és
que dels set primers classificats quatre s'han d'enfrontar a la Rapitenca, s'ha d'anar a la Montañesa,
Cornellà i Europa, i la visita del Palamós. A mi només em preocupa la moral dels jugadors al vestidor.
EL 25 DE MAIG A LES 18:57 H SERÀ CAMPIÓ EL CAMARLES. Trenta-sis punts estan joc, si el Deltebre
i l'Ulldecona empaten un partit o el perden, el Camarles es pot escapar per a l'ascens; 36 punts en joc
i vuit de distància del tercer classificat li assegura gairebé la segona plaça. Pot ser campió el Camarles,
jo només dic i ho vaig dir que serà nou equip de Segona Catalana la propera temporada. Aquest equip
no ha perdut ni un partit. Aquesta temporada en camp contrari, però té desplaçaments a Batea, Flix,
Deltebre difícils, a més de l'Alcanar B, Vilalba i Sant Jaume, aquests encara més difícils, ja que es juguen
el descens. A casa l'Olímpic. La Sénia, Aldeana, Santa Bàrbara, Corbera i Remolins-Bítem. Si és cam-
pió aquest equip serà el dia 25 de Maig contra el Remolins-Bítem, aquests són els meus comptes.
ELS RÈCORDS DE SERGIO RUIZ I MIQUEL REVERTE. Tres penals porta fallats aquesta temporada Sergio
Ruiz; i en tres equips ha jugat aquesta temporada Miguel Reverté: al Tortosa, Rapitenca i ara a
l'Amposta, en tres categories, rècord guines, i a més va acabar la temporada passada amb el Valls, o
sigui quatre equips en menys d'un any, un altre rècord guines. Sort Miguel a l'Amposta, i per favor juga-
dors de l'Amposta no siguin dolents i abracin més a aquest jugador, que necessita afecte, és una gran
persona per molt que alguns dels equip que hagi passat diguin el contrari.
JESÚS I MARIA, NOMÉS CAL FITXAR NEYMAR. Com segueixin així el Jesús i Maria acabaran la tempo-
rada amb tota la plantilla diferent de la que va començar la temporada. Des que va començar la lliga ha
fitxat a Sergio Aure, Joseph Ongola, Edgar Samper, Quique Garcia, José Barragán i Cristian Navarro. El
frustrat fitxatge de Borja Abènia, aquest jugador havia donat la paraula però ha fitxat pel Morell.
ELS MISTERIS DE LA FEDERACIÓ. Des de Icompeticion es fan totes les categories del futbol català ama-
teur, Primera Catalana 2 grups, Segona Catalana 6 grups, Tercera Catalana 17 grups, i Quarta Catalana
28 grups, un total de 650 clubs que analitzem un servidor i el meu company Josep Carbonell, “un
crack”, algun dia explicaré qui és. Una persona admirable. Al que anem, al pont de la primera setmana
de desembre no hi va haver futbol a Catalunya i en aquest de carnestoltes tampoc, i tot el contrari en
la quarta catalana, grups 17 i 18 equips de Barcelona si va haver futbol les dues jornades, vostès ho
entenen? jo no ...
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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  21 65 27 46

3. Roquetenc 21 55 29 44

4. Tivenys     21 47 27 40

5. Ginestar    20 51 23 39

6. Benissanet 20 41 43 37

7. Catalònia   20  39 27 36

8. Arnes       20 30 21 35

9. Ebre E.     21 24 30 28

10. J Maria    20 39 40 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     21 32 70 13

16. Muntells  20 13 69 2

17. S. Jaume 21 9 88 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Gladiador-Tortosa E

Molins-C. Clar

Santboià-F Vilafranca

S. Cugat-Esc Valls

Riudoms-Suburense

Ac Catalunya-S. Andreu

Olerdola-Levante

Vilanova-Fontsanta

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 

JORNADA DE DESCANS

RESULTATS

18a jornada 

Alcanar, descansa

Tortosa-Aldeana 3-1

Jesús i Maria-Ulldecona   2-1

Rapitenca-Vinaròs 1-1

Amposta-la Sénia      3-0

Filrey R. Bítem-Roquetenc 2-1

Canareu-Perelló            2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 47 16 40

2. Amposta 46 15 35

3. Ulldecona 46 20 30

4. Alcanar 37 27 30

5. Aldeana 54 24 26

6. Tortosa 39 37 23

7. Rapitenca 28 36 20

8. Filrey R. Bítem 32 59 19

9. J. i Maria 27 46 17

10. Canareu 25 34 16

11. la Sénia 38 53 14

12. Roquetenc 23 34 13

13. Catalònia 33 48 11

14. Perelló 16 42 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Horta-Batea (17.45 h)
R. Bítem-Vilalba (17.15 h)

diumenge 
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 

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

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

diumenge 
Gandesa-Alcanar (16.30 h)

Vilaseca-R. Bítem (17 h)
l’Ampolla-Reddis (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

L’Ascó continua sent el líder,
després de la victòria de

dissabte contra el Gavà. Ara
ja no de forma provisional,
amb el resultat de l’Europa.

Líder
PRÒXIMA JORNADA

Rapitenca-Palamós (diu 12 h)
Terrassa-Vilafranca
Masnou--Gramanet

Cornellà-Santfeliuenc
Santboià-Vilassar

Gavà-Rubí
Castelldefels-Ascó (diu 12 h)

Europa-Figueres
Cerdanyola-Pobla Mafumet

Manlleu-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Ascó 27 15 7 5 40 23 52
2. Rubí 27 15 5 7 42 28 50
3. Muntanyesa 27 14 8 5 40 24 50
4.  Europa 26 14 6 6 36 20 48
5. Cornellà 27 15 3 9 41 32 48
6. Terrassa 27 13 7 7 35 26 46
7. Palamós 27 13 7 7 48 41 46
8. P. Mafumet 27 12 7 8 25 21 43
9. Santfeliuenc 27 12 6 9 31 25 42
10. Manlleu 27 11 7 9 31 25 40
11. Figueres 27 8 11 8 37 38 35
12. Masnou 27 8 8 11 28 37 32
13. Vilafranca 27 9 5 13 33 34 32
14. Castelldefels 27 7 10 10 30 33 31
15. Cerdanyola 26 6 12 8 38 43 30
16. Santboià 27 7 8 12 38 41 29
17. Rapitenca 27 6 9 12 26 44 27
18. Vilassar 27 6 7 14 27 42 25
19. Gavà 27 6 3 18 29 42 21
20. Gramanet 27 2 4 21 16 53 10  

Tercera divisió RESULTATS
27a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Martinenc

Igualada-Torredembarra

Tecnofut.-Amposta (diu,12h)

Catllar-Torreforta

Alpicat-Tàrrega

Horta-Balaguer

J.iMaria-Andorra (diu 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 Ascó-Gavà, de dissabte 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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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:
• Brocoli
• Patata
• Ceba
• Nata
• Mantega
• Brou de verdura
• Essència de gamba
• Sal
• Pebre negre

PREPARACIÓ:

Bullir la patata i el brócoli i triturar-ho. Després
fregir la ceba , triturar i barrejar-ho tot.

Tot seguir i foc lent, afegim lanata, el pebre ne-
gre, la sal i el brou. Deixar bull ir uns 10 minuts. Un
cop bull it afegirem l' essència de gamba i empla-
tem.

Recepta de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Crema de bròcoli 

amb essència de gamba vermella
BAR/RESTAURANT EL FARO - LES CASES D’ALCANAR
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Domini de l'ambient assolellat, amb el cel serè o poc ennuvolat en general.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Temperatures mínimes semblants o lleugerament més baixes, amb inversió
tèrmica matinal. Oscil·laran entre -4 i 1 ºC al Pirineu, entre -2 i 3 ºC al
Prepirineu, la depressió Central i al prelitoral nord, lleugerament més alta a
zones elevades, i entre 5 i 10 ºC al litoral sud i central. Les màximes seran
lleugerament més altes, es mouran entre 12 i 17 ºC al Pirineu, entre 16 i
21 ºC a la resta.

Visibilitat
Visibilitat bona en general, amb alguna boirina o banc de boira matinal en
alguna plana o fondalada de l'interior del territori.

Vent
Vent fluix i de direcció variable fins a mig matí i de nou al final de la jorna-
da, amb terrals al litoral. La resta del dia bufarà fluix amb cops moderats,
de component sud al litoral i al quadrant nord-est, i de component oest a la
resta.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 4°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan    

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

Barreda - Sorli C.B   

Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Albella Beltran, Mª. del Carme 

C/ Isabel Soriano Montagut, 31  (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui pots viure certa  tensió amb la teva parella ,
potser  per no explicar  els teus  plans amb ante-
lació . Respecte  a la teva salut; els ronyons i la
zona lumbar poden ser objecte d'inflamacions.

Taure
20/4 al 19/5

Estàs en un moment  ideal per construir  coses en
comú amb la teva parella. En qüestió de salut , si
t'esforces només 20 minuts al dia fent esport de
seguida agafaràs  una forma física òptima.  

Bessons
20/5 al 21/6

Temes com llibertat  i independència tindran un nou  sen-
tit per a tu, les teves experiències  sentimentals  poden
ser enriquidores . No deixis  que res aliè  als teus inte-
ressos  pugui entorpir  la bona marxa  de la teva vida.  

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor intentaràs donar regna solta  a
les teves fantasies . Respecte  a la teva salut  has de
ser  el més  objectiu  possible. Cuida't  i evita cometre
imprudències, la teva salut  ho agrairà.  

Lleó
22/7 al 22/8

Mart  transitant  per la teva casa  quatre  et recomana
tenir  una mica més d'habilitat  i tacte  referent  a les teves
relacions  familiars . El millor  és que  pensis  en la teva
felicitat  deixant  que sigui  el sentit  comú el que et guií. 

Verge
23/8 al 21/9

D'alguna  forma la teva història  d'amor  l'estàs  portant
al teu terreny . Sentiràs  que afines  amb més precisió .
Salut:  és important  que t'oblidis  de les aparences . És
millor  estar  sa per dins que aparentar-ho per fora .

Balança
22/9 al 22/10

És probable  que certes  converses  amb la  teva pare-
lla  et facin  replantejar-te  les coses  des del comença-
ment . Respecte  a la teva  salut; vés  amb compte  amb
les dietes  inadequades o amb el consum de fàrmacs.

Escorpí
22/10 al 21/11

Perquè  tot et funcioni  bé  en l'amor  deixa't portar per
la qual  cosa sents  i es  el més natural possible.
Respecte  a la teva salut; Mercuri i el Sol transitant per
la teva casa dotze  assenyalen un temps  de neteja.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aprendràs  dels sentiments propis  i aliens, una cosa
que a curt termini resultarà  molt positiva  en la teva  vida
sentimental . Et trobes perfecte  de salut. La  teva vitali-
tat és molt forta  i els teus bioritmes  en alça.

Capricorn
21/12 al 19/01

El factor sort  t'arriba a través  de la parella, els contac-
tes  socials  o els amics , així  doncs , és el moment
ideal per potenciar  la teva  vida social. Salut;  un bon
massatge  et reportarà  el tònic  que estàs buscant.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui et  ve de gust  passar un dia amb la teva parella
alegre  i tranquil  alhora , sense  viure  cap tipus  de
problema. Respecte  a la teva  salut  no has de  dei-
xar  que  la mandra  s'imposi  en la teva vida.

Peixos
19/2 al 20/3

Avui vols viure  experiències de tipus  amorós que trenquin
amb l'establert . Respecte  a la teva salut, has d'evitar  que
el teu  cos engreixi  de forma  gradual . En assumptes
econòmics , preocupa't per les teves despeses.
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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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Una activitat que està com a
DESTACADA al Portal XTEC,
un portal d’Internet referent
en el món de l’ensenyament.
Aquesta pregunta, formulada
a mitjans del primer trimestre
i que va ser: “Mestre, com
podem preveure la caiguda
dels arbres a causa del vent i
la pluja?”, sense cap mena de
dubte es podia haver respòs
d’una manera ràpida. En
canvi, en va anar generant
d’altres que van fer reflexio-
nar al tutor, Francesc
Sánchez, fins al punt que
aquest ho va compartir amb
la resta del claustre del cen-
tre i junts van començar a ela-
borar un projecte didàctic
que donés resposta a aques-
ta inquietud i que a la llarga
pugués aportar solucions a
un dels problemes que es
deriven dels efectes del vent,
un element meteorològic molt
freqüent a les nostres terres.
Primer que res s’havien d’ob-

tenir dades sobres el vent, la
pluja i altres fenòmens mete-
orològics que afecten a la
nostra zona. Necessitaven
una estació meteorològica
que no disposaven. 
És per aquest motiu que amb
l’aportació de diferents mate-
rials reciclats i/o de baix cost
l’alumnat, guiat pel seu tutor,
va dissenyar i construir una
gàbia meteorològica, dintre i
fora de la qual hi van incloure
els aparells necessaris per
poder obtenir-ne les dades.
La majoria d’ells estan fets a
mà després d’haver rebut les
explicacions sobre les seves
bases i fonaments científics.
Un cop acabada l’estació,
se’ls hi va ocórrer que no
només tenien la capacitat per
obtenir dades sinó que

aquestes dades eren una
excusa perfecta per donar a
conèixer el municipi de
Campredó a la resta de
pobles de les nostres terres,
de Catalunya, d’Espanya i d’a-
rreu del món. Com? 
Doncs establint contacte amb
el meteoròleg mediàtic,
Alfred Rodríguez Picó, i parti-
cipant al magnífic fòrum de
meteorologia que disposa a
la seva web, www.pico.cat.
Cada matí, l’alumnat de 3r i
4t prenen les dades meteo-
rològiques i les pengen a l’a-
partat de seguiment del
fòrum. I no només això, sinó
que transmeten de forma
didàctica a la resta de partici-
pants del fòrum tots els fona-
ments científics de cadascun
dels aparells que disposen.

I què més podien fer amb
aquestes dades? La resposta
a la pregunta inicial encara no
l’havien donada. I dit i fet, des-
prés de fer un tomb pel poble
per observar i fotografiar tots
aquells elements urbans i pai-
satgístics que suposaven un
perill per a la població, als
petits protagonistes d’aques-
ta història se’ls hi va ocórrer
elaborar un mapa de perillosi-
tat que permetés identificar-
ne els perills per informar-ne
a l’EMD i així poder donar
solucions. Aquest mapa s’in-
clou dintre d’un CD i gràcies a
ell, avui Campredó apareix al
Google Maps amb tot el
detall, fet que abans no pas-
sava. Aquest CD es va lliurar
al president de l’EMD de
Campredó, Joan Sanahuja i al

president de l’AMPA, Emigdi
Subirats. 
Avui a Campredó, gràcies a
aquest mapa ja s’han solucio-
nat alguns dels elements
urbans i paisatgístics que
podien suposar un perill en
cas de condicions meteorolò-
giques extremes.
A més a més, el dimecres 12
de febrer de 2014, l’alumnat
de cicle mitjà va organitzar
una conferència amb títol:
Per què el cel és blau?, la qual
va despertar tanta inquietud
que es va omplir el casal del
poble.
Un dinar de germanor entre
tots els membres de la comu-
nitat educativa, una plantada
d’heura i altres plantes per
decorar l’estació i per fer
més sostenible el pati de l’es-

cola i moltes activitats científi-
ques i altres experiments
complementen un projecte de
sostenibilitat i medi ambient
que ha implicat i compromès
no només a tota una escola,
sinó a un municipi en general:
alumnat, professorat, famí-
lies, AMPA, EMD de
Campredó, diferents empre-
ses de l’entorn... I del qual se
n’ha fet ressò el món medià-
tic fins al punt que l’escola ha
estat invitada a participar en
els programes de televisió
Plaça Major i La 7mana, de
Canal TE, com a notícia des-
tacada d’un programa en
xarxa entre totes les televi-
sions locals de Catalunya
(XAL), al programa de ràdio
Lletres Ebrenques, d’Antena
Caro, i al Setmanari L’EBRE.

L’escola Port Rodó de Campredó crea un
projecte de Sostenibilitat i Medi Ambient

L’alumnat de cicle mitjà (8 –
9 anys) de l’escola Port
Rodó de Campredó (ZER
Mestral) està desenvolu-
pant un projecte de
Sostenibilitat i Medi
Ambient que tot i que va
començar amb una pre-
gunta innocent d’una alum-
na de 4t, ha acabat impli-
cant i comprometent no
només a la comunitat edu-
cativa de l’escola, sinó al
municipi en general.

L’alumnat de cicle mitjà (8-9 anys) l’està desenvolupant amb tot el que està comportant per al col.legi i per a la població

GRAN REPERCUSSIÓ

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Dins de la repercussió que ha tin-
gut el projecte de l’escola de
Campredó, i de la que avui Més
Ebre també se’n fa ressò, cal infor-
mar que dimecres, alumnes del
centre van  rebre la visita de
Michel Viñas, director del setma-
nari i també presentador de Minut
91 a Canal TE. Michel va destacar
la iniciativa dels joves i, com una
activitat concertada per l’escola,
va efectuar una xerrada per
comentar els valors dels periodis-
me de proximitat a alumnes del
centre Port Rodó, a més d’explicar
la seua trajectòria professional. 

Xerrada a càrrec de Michel Viñas
Dimecres passat

Carlos Blanch és el director de l’escola Port
Rodó de Campredó, centre que pertany a la
ZER Mestral. Sobre tot el projecte i el que ha
generat, Blanch deia que “és un orgull formar
part de l’equip de mestres que, amb el seu
treball i les seues propostes, està contagiant
la il.lusió i les ganes d’apendre a l’alumnat
amb iniciatives com aquesta, que ens estan
fent ser un referent, com a model educatiu
per a la població. L’escola, en una localitat
de poc més de 1000 habitants, té un paper
molt important tan a nivell educatiu com
social. I estem interpretant aquest paper
com un dels eixos vertebradors de la pobla-
ció. I és que amb projectes com aquest es
crea, com s’està fent, un marc de convivèn-
cia que il.lusiona i motiva a pensar en altres

reptes”. Carlos afegia que “aquest projecte
de centre ha traspassat els límits de la prò-
pia escola i, a més, pot representar beneficis
en l’àmbit de la Sostenibilitat i Medi Ambient.
Per tot plegat, estem força satisfets”. 
Es continua treballant per participar al VII
Premi Mayor Zaragoza, on es presentarà el
projecte. 
“Ens fa molta il.lusió poder fer-ho i la veritat
és que ens estem esforçant molt. No obs-
tant, la realitat és que l’escola, amb tot, ja ha
arribat a integrar-se en la vida quotidiana de
la població, en el seu dia a dia. I aquest és el
millor premi que podem rebre. Que
Campredó estigui orgullós de la seua escola
i que l’escola, a la vegada, ho estigui del seu
poble”, explicava Carlos Blanch.   

‘És un orgull per tots plegats’

Carlos Blanch, director de l’Escola Port Rodó (ZER Mestral)

                          


