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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

ERC d’Amposta ha acusat l’equip
de Govern i, en especial, el regidor
de Governació, de fer-se l’orni
davant de la incidència,  assegu-
ren que ja denunciada a l’agost, de
l’incompliment de servei de bus
urbà: ‘per protegir la imatge de
l’empresa Hife’. Adam Tomàs ha
considerat que ‘és un escàndol
que s’hagi aparcat aquesta situa-
ció fins després d’adjudicar el nou
contracte de transport urbà a
aquesta empresa’ i, en aquest sen-
tit, ha demanat la dimissió de
Josep Garriga. L’alcalde, Manel
Ferré,  ha aclarit que ‘el regidor, el
senyor Garriga, ha actuat amb total
diligència i ha demanat comptes a
Hife tan aviat com té coneixement
de que el servei no es feia amb
regularitat”. A la foto, la parada de
bus d’Amposta davant de la Lira. P3

ERC d’Amposta demana la dimissió
del regidor de Governació

El conseller Santi Vila ha anunciat que “la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per
vestir la denúncia que formularem davant la Comissió Europea, convençuts que aquest és un pla que
neix mort”. En una pregunta al conseller Vila durant la sessió de control del Ple del Parlament,
Meritxell Roigé, diputada de CiU al Parlament de Catalunya, ha afirmat que el Pla hidrològic de la
conca de l’Ebre és “una agressió als interessos ambientals”. El Govern, per tant, es posa en marxa
per denunciar el Pla de Conca a Europa.  P4

‘Un pla que neix mort’

Terres de l’Ebre. Els ajuntaments de
Roquetes, Sant Jaume i Móra d’Ebre rebutgen
el Pla de Conca.

P5

Esports. José Luis Ruiz no es presentarà com a
candidat per a la presidència del CD Tortosa.
Després d’haver pogut ser una opció, ahir va
informar que no es presenta.                           P11

Terres de l’Ebre. Un home de 74 anys mor
apunyalat a Gandesa. Els Mossos van detenir al
seu fill. El jutjat de Gandesa ha acordat la presó
sense fiança.                                             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 

l dia 30 de Març comença
la gran Marea Blava! I el
lloc més idoni és aquí al
Delta, a les nostres
terres.
Espero i desitjo de tot cor
que la gent respongui a
aquesta crida, perquè és
més fort del que ens pen-
sem.
La llei ja està dins al bolle-
tí oficial,ara només depe-
nem d’Europa però som la
gent els que hem de fer la
força i demostrar el
rebuig a aquest fet que
ens han colat com han vol-
gut i sense que ningú se’n
enteres, i ara venen en
excuses i en fotos per a
vendre’ns el que a ells els
convé.
Espero que la gent no es
quedi més a casa,i que
surti tothom desde pesca-
dors, mariscadors, la
gent que tingui terres
siguin moltes o poques,
perquè per ells va l’as-
sumpte.. No com a les
altres manifestacions que
es van quedar a casa i els
que no teníem res vam

donar la cara per ells.
Demostrem que el nostre
poble està en contra d’a-
questa llei, si la nostra
gent es tirés al carrer
amb nosaltres no podrien,
perquè som unió, tenim
una força i uns ideals que
no ens poden tocar.
Hem de donar suport a les
plataformes, partits poli-
tics que estan en contra
d’aquesta llei, autoritats
locals,etc.
Hem de aconseguir fer la
Marea Blava més gran que
fins ara s’ha fet, confio
amb el meu poble i amb
totes les Terres de L’Ebre.
Us esperem el dia 30 a
Deltebre!
Abans la sang que l’aigua!

Xavi Llambrich Franch
(Deltebre)

30-M, la Gran Marea Blava!

Opinió

Als 66 anys

Després que l'alcalde anunciés dilluns l'obertura
d'un expedient sancionador contra l'empresa
per deixar de prestar el servei almenys durant
divuit dies, el grup municipal d'ERC ha informat
que un empresari ampostí va denunciar el cas el
passat mes d'agost. El consistori no només no
va actuar en conseqüència, asseguren des
d’ERC, sinó que recentment ha tornat a adjudi-
car el bus a Hife per sobre d'ofertes més bara-
tes i basant-se en la valoració subjectiva.
Segons l'alcalde, Manel Ferré, l'esmentada línia
2 va deixar de traslladar viatgers durant divuit
dissabtes a la matinada entre aquest passat
2013 i l'actual 2014. La mateixa Hife, conces-

sionària del servei de bus urbà durant els últims
deu anys, va acabar reconeixent aquest extrem.
D'acord amb el relat de Ferré, el govern munici-
pal va tenir coneixement del cas la setmana pas-
sada, quan un usuari va denunciar davant la poli-
cia local que el transport previst durant els dis-
sabtes a la matinada fins al polígon de Tosses
no s'efectuava. 
El ciutadà en qüestió, vinculat a l’empresa
Auocars Seguí, però, es manté en què a finals
de l’agost de l’any passat ja va comunicar-ho al
despatx del Regidor. ERC demana la dimissió del
regidor de Governació per aquest motiu, “per-
què s’ha actuat al cap de sis mesos”.

Editorial

Més polèmica a Amposta

El passat divendres 28 de febrer es va
aprovar el nou Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre, el qual tal com està plantejat
representa un greu perjudici per al tram
baix del riu Ebre, especialment al Delta de
l’Ebre, en els àmbits mediambiental,
econòmic i social. El nou Pla estableix un
cabal mínim insuficient per garantir la pre-
servació dels ecosistemes del delta i posa
en risc el futur del sector primari.
Aquest Pla s’ha elaborat sense atendre els
criteris científics i tècnics del Comissió per
a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre
(CTSE), l’organisme consultiu i de participa-
ció en el marc del qual es va elaborar una
proposta de règim hídric de mínims que el
Pla de Conca hauria d’incloure per salva-
guardar el delta de l’Ebre.
En aquest Pla no s’han tingut en compte
els criteris del CTSE ni les al·legacions
presentades per la Generalitat de
Catalunya i altres administracions i entitats
del territori.
Per tot plegat, la Intercomarcal d’UDC de

les Terres de l’Ebre, aprova la següent
Declaració:
1. Rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de
l’Ebre aprovat en considerar que atempta
contra els interessos mediambientals,
socials i econòmics de les Terres de l’Ebre,
especialment en el tram final del riu Ebre i
el seu delta.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que
continuï mantenint la seva oposició a
l’esmentat Pla i procedeixi a realitzar les
accions oportunes als efectes d’evitar la
seva aplicació.
3. La Intercomarcal d’UDC de les Terres de
l’Ebre, procedirà a oposar-se al pla , ja
sigui directament o afegint-se a altres ini-
ciatives impulsades per diferents
institucions, organismes o entitats. 

UCD Terres de l’Ebre

Comunicat d’UCD Terres de l’Ebre

Opinió

Condolència al CF Catalònia
perquè dimecres ens va deixar
Leandro Rovira als 66 anys.
Leandro va ingressar a
l’Hospital Verge de la Cinta el
divendres passat. I en uns dies
va veure agreujat el seu estat
fins el dimecres. Fou jugador
del Catalònia durant moltes
temporades i també de
l’Agrupació de Veterans.
Persona estimada, ha deixat
emprenta. 

Més Ebre s’afegeix a la con-
dolència de la familia. 
El seu fill, Leandro, és jugador
de la primera plantilla del
Catalònia. La noticia ha dolgut
extraordinàriament al club i
també a Jesús.
A la foto, una formació del
catalònia, quan jugava
Leandro (el segon ajupit per la
dreta). 

Condolència al CF Catalònia.
Ens ha deixat Leandro

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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Després que l'alcalde anun-
ciés dilluns l'obertura d'un
expedient sancionador con-
tra l'empresa per deixar de
prestar el servei almenys
durant divuit dies, el grup
municipal d'ERC ha informat
que un empresari ampostí va
denunciar el cas el passat
mes d'agost. El consistori no
només no va actuar en con-
seqüència, asseguren, sinó
que recentment ha tornat a
adjudicar el bus a Hife per
sobre d'ofertes més barates
i basant-se en la valoració
subjectiva.
Segons l'alcalde, Manel
Ferré, l'esmentada línia 2 va
deixar de traslladar viatgers
durant divuit dissabtes a la

matinada entre aquest pas-
sat 2013 i l'actual 2014. La
mateixa Hife, concessionària
del servei de bus urbà durant
els últims deu anys, va aca-
bar reconeixent aquest
extrem. D'acord amb el relat
de Ferré, el govern municipal
va tenir coneixement del cas
la setmana passada, quan
un usuari va denunciar
davant la policia local que el
transport previst durant els
dissabtes a la matinada fins
al polígon de Tosses no s'e-
fectuava. Els dies sense ser-
vei coincidien amb els de
tancament de la discoteca
Metro, un dels principals
locals, però no l'únic, de la
zona.
Adam Tomàs, portaveu muni-
cipal d'ERC, assegura que
‘l’equip de Govern va atorgar
a l’empresa Hife el nou con-
tacte per a la gestió del ser-
vei públic de transport urbà
tot i conèixer les irregulari-
tats de l’empresa Hife que ha
fet públiques l’Ajuntament’.
En l’últim Ple de l’Ajuntament
d’Amposta, ERC va votar
contra adjudicació del con-
tracte per a la gestió del ser-
vei públic regular de trans-
port urbà de viatgers d’ús
general en el municipi
d’Amposta. Adam Tomàs,

portaveu del Grup Municipal
d’ERC, va justificar aquest
posicionament insòlit argu-
mentant que ‘l’equip de
Govern no podia pretendre
que ERC votéssim a cegues
un tema tan important com
aquest. Sobretot, perquè,
abans de la celebració del
Ple, al nostre Grup Municipal
no se li va explicar res de res
sobre les ofertes que havia
presentat cada empresa i les
valoracions que havia fet la
mesa de contractació’.

En paral·lel, “ERC va conèi-
xer que la gestió del trans-
port urbà se li havia atorgat a
l’empresa Hife, malgrat que
havia presentat una oferta
més cara”. Segons el regi-
dor republicà, ‘l’empresa Hife
va guanyar perquè
l’Ajuntament va valorar amb
més nota els aspectes sub-
jectius, tot i que amb l’oferta
que havia presentat l’empre-
sa ampostina Autocars
Seguí el consistori s’estalvia-
va 13.000 E, 7.000 E més

que la rebaixa presentada
per la Hife’.
A més, el regidor ha denun-
ciat que ‘l’equip de Govern ja
coneixia les irregularitats de
l’empresa Hife sobre els tra-
jectes de la Línia 2 des del
passat mes d’agost’.
Segons Adam Tomàs, ‘l’e-
quip de Govern ha fet una
roda de premsa ara per apa-
rentar davant de l’opinió
pública que és exigent amb
les empreses que incomplei-
xen els contractes munici-

pals. Però, malauradament,
aquesta escenificació és
pura pantomima’.
Per aquest motiu, ERC ha
acusat l’equip de Govern i,
en especial, el regidor de
Governació, de fer-se l’orni
davant aquesta incidència
per protegir la imatge de
l’empresa Hife. Tomàs ha
considerat que ‘és un escàn-
dol que s’hagi aparcat aques-
ta situació fins després d’ad-
judicar el nou contracte de
transport urbà’ i, en aquest
sentit, ha demanat la dimis-
sió de Josep Garriga. El regi-
dor també ha volgut remar-
car que ‘des d’ERC
d’Amposta mai no hem
demanat la dimissió de cap
càrrec electe, però els fets
que han tingut lloc són tan
greus que algú ha d’assumir
la responsabilitat de perpe-
tuar durant més de sis
mesos aquesta irregularitat.
I aquest algú és el regidor de
Governació’.
ERC ha lamentat que l’equip
de Govern hagi preferit pre-
miar l’empresa Hife adjudi-
cant-li un nou contracte en
lloc de donar una oportunitat
a l’empresa ampostina, que
“ens costava menys diners i,
a més, no tenia cap taca en
el seu expedient”.

ERC d’Amposta contradiu l’equip de Govern pel cas de la
Hife i demana la dimissió del regidor de Governació

“L'Ajuntament d'Amposta
ha tornat a adjudicar a
l'empresa tortosina Hife
el servei de bus urbà tot
i conèixer amb anterio-
ritat els incompliments
detectats a la línia 2,
que uneix el centre de
la ciutat amb la zona
lúdica de Tosses els dis-
sabtes a la matinada”.

ERC revela que la manca de transport a la zona lúdica de Tosses va ser denunciada el passat mes d'agost al consistori 

I acusa a l’equip de Govern i, en concret, al regidor de Governació, de “fer-se l’orni davant d’aquesta incidència”

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’alcalde d’Amposta, Manel
Ferré, ha volgut respondre a la
polèmica que han aixecat els
representants del grup munici-
pal d’ERC arran del fet que s’a-
nunciés l’obertura d’un expe-
dient a l’empresa Hife per
incompliment d’una part del
servei i que s’hagi adjudicat a
aquesta empresa el servei de
transport urbà per als propers
anys. L’alcalde ha assenyalat
que des d’ERC es pretén intoxi-
car amb “informacions confu-
ses i amb insinuacions malin-
tencionades” i ha afegit que “la
seva obligació, i la de tot bon
governant, és consultar amb
els serveis jurídics, que li
haguessin confirmat que no és
possible lligar la incidència
amb l’adjudicació”. D’altra
banda, l’alcalde d’Amposta
s’ha referit a la demanda d’ERC

de que dimiteixi el regidor de
governació, Josep Garriga, a
causa de la incidència de
manca de servei per part de la
Hife com un mer gest de cara
a la galeria, ja que quan s’obre
l’expedient a l’empresa es
comunica a tots els portaveus
dels grups municipals, “i quan
en un primer moment agraeix
la informació, al dia següent
demana la dimissió del regidor
quan el senyor Garriga ha
actuat amb total diligència i ha
demanat comptes a Hife tan
aviat com té coneixement de
que el servei no es feia amb
regularitat”. En tot aquest pro-
cés, cal recordar que de la
mateixa manera que ja es va
explicar en roda de premsa
aquesta mateixa setmana, des
de l’ajuntament s’actua, quan
es té la constància oficial a tra-

vés de la notificació d’un ciu-
tadà davant la Policia Local,
immediatament es demanen
explicacions a l’empresa con-
cessionària del servei, que ver-
balment reconeix d’incompli-
ment, i l’alcalde els exigeix que
ho ratifiquin per escrit. A partir
d’aquí des de l’entrada de l’es-
crit de l’empresa, l’alcalde
signa un decret d’inici d’un
expedient informatiu, per a que
en un termini màxim de 10
dies la Policia Local informi de
la veracitat dels fet o si van ser
més o menys els dies de d’in-
compliment. L’expedient, aca-
barà amb la incoació d’una
sanció en la que l’empresa
adjudicatària haurà d’assumir
la restitució dels diners
cobrats per servei no prestat,
els danys i perjudicis, provats a
l’ajuntament i una sanció per

falta greu. D’altra banda, l’alcal-
de s’ha mostrat molest per l’a-
cusació de prioritzar en el pro-
cés d’adjudicació una empresa
de fora d’Amposta i la insinua-
ció d’interessos creats al vol-
tant del procés, que ha seguit
totes les línies de legalitat i
transparència que són
necessàries i obligatòries i ha
assegurat que “és un judici
atrevit i que es fa amb mala
fe”. Ferré ha volgut deixar clar
que el contracte per la presta-
ció del bus urbà, que ja feia
l’empresa Hife es podria haver
prorrogat 15 anys més, però
l’equip de govern va prendre la
decisió de tornar a treure la lici-
tació per a que s’hi pogués pre-
sentar i tenir opcions una
empresa de transports de la
ciutat d’Amposta. La mesa de
contractació, que formaven

només funcionaris que en van
fer una valoració tècnica es va
ajustar a la normativa legal,
sense cap influència política, i
es va resoldre en favor de l’em-
presa Hife que va obtenir una
major puntuació segons els cri-
teris que s’havien redactat per
part dels serveis jurídics. En
aquest punt, l’alcalde ha remar-
cat de nou que la incidència
que s’ha detectat i per la qual
s’obrirà un expedient no afec-
ta, segons la legalitat vigent, a
que es pugui adjudicar el ser-
vei a la mateixa empresa que,
segons l’alcalde, té actualment
20 treballadors ampostins:
“valorar que l’Ajuntament ha
prioritzat a una empresa de
fora en contra d’una
d’Amposta és tenir un desco-
neixement total de les regles
de joc legals i democràtiques”.

Resposta de l’alcalde d’Amposta

Lamenta el desconeixement de l’oposició “sobre els limits de la legalitat”

xxxUn dels punts candents està en
saber si el regidor de Governació ja
sabia de l’incompliment de servei
del bus urbà a l’agost. Des de
l’Ajuntament s’informa que “al regi-
dor quan li arriba la informació és
ara, al mes de març”. El ciutadà en
qüestió, vinculat a l’empresa
Autocars Seguí, ratificava ahir per a
MÉS EBRE que “va ser a finals del
mes d’agost quan al despatx del
regidor de Governació li vaig dir en
persona que no s’estava complint
amb el servei estipulat de bus urbà.
I així ho vaig manifestar a més per-
sones, en aquell moment. Per tant,
no puc entendre com pot dir que a
l’agost no ho sabia. Ell sap que no
és així. I el que no pot fer és deixar-
me a mi com si jo estés enganyant,
quan sap que no és així”.

El ciutadà ratifica
que va dir-ho a

l’agost
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EN UN MINUT

-El secretari
d’Infraestructures i
Mobilitat, Ricard Font, i el
president de Renfe, Julio
Gómez-Pomar, presenta-
ran avui divendres, 14 de
març, les millores que s’in-
troduiran en les comunica-
cions ferroviàries a les
Terres de l’Ebre.

-Trens Dignes i Jóvens
de les TE convoquen dos
assemblees dalt del tren
per diumenge. Les assem-
blees, que s’iniciaran tan
bon punt el tren marxe de
les estacions de l’Ametlla i
Falset respectivament -es
preveu arribar fins a
Tarragona-, han de servir
per posar les bases orga-
nitzatives de la propera
mobilització, que es farà
abans que acabe el mes
de març.

-El port de la Ràpita, pro-
mocionat com a escala de
creuers als Estats Units.
Segons aguaita.cat
L’empresa pública Ports
de la Generalitat amb les
marques Costa Brava
Cruise Ports i Delta Ebre
Port promourà els ports
de Palamós, Roses i Sant
Carles de la Ràpita i les
seves destinacions turísti-
ques a la fira internacional
Cruise Shipping Miami,
que se celebrarà del 10 al
13 de març a la ciutat de
Miami Beach, a l’estat de
Florida (Estats Units).

-Xoc frontal, ahir, entre
dos vehicles a l’Ametlla de
Mar entre una furgoneta i
un turisme, que hauria pro-
vocat diversos ferits.

-L’Ajuntament d’Alcanar
aplicarà bonificacions de
l’impost sobre obres d’a-
rranjament de façanes i
exteriors, en motiu de les
festes Quinquennals. La
bonificació serà del 95%
de l’ICIO.

Més notícies

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

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

ANUNCI

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió de data 27/02/2014, va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fis-
cal núm. 3, reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Aquesta ordenança se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a fi que les persones interessades puguin
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província
(BOPT), Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i en un dels mitjans de premsa de més difusió provincial, amb exposició
al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de l'última de
les publicacions oficials esmentades. En cas que no es formulin al·legacions ni reclamacions durant aquest termini, l'a-
cord es considerarà aprovat definitivament i es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

L'ALCALDE, 
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 7 de març de 2014

ES BUSCA
PERSONA RESPONSABLE I

AMB EXPERIÈNCIA PER 
CUIDAR PERSONES MAJORS

EN RÈGIM D'EMPLEADA 
DE LA LLAR (INTERNA) 

A CALAFELL

INTERESSATS, TRUCAR AL

977211221

L'alcalde de Tortosa i sena-
dor dels Terres de l’Ebre,
Ferran Bel, ha retret al minis-
tre d'Agricultura, Alimentació
i Medi ambient, Miguel Arias
Cañete, durant la sessió de
control en la Cambra alta,
que el 28 de febrer s'aprovés
el Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre 2010-2015 “amb
cinquanta mesos de retard”.
Bel ha destacat que és la ter-
cera ocasió que pregunta
sobre el Pla de Conca i la
“predisposició” del Govern
espanyol a modificar el cabal
de la mateixa. “Han aprovat
un pla de conca a sis anys,
72 mesos, però amb un
retard de 50 mesos, 4 anys.
Planifiquen un 70% del que ja
ha passat i no han sabut con-

sensuar una posició amb
Catalunya”.
Sense consens
El senador ha criticat que “el
pla diuen que és àmpliament
consensuat, però no s’hi
inclou Catalunya, per primera
vegada un pla de conca no
inclou una Comunitat en la
seva aprovació”. Al fil d'a-
questa argumentació, li ha
preguntat si “creu que aques-
ta exclusió de Catalunya en el
consens de la planificació
d'un riu importantíssim
també per a Catalunya ajuda
a la cohesió i al fet que s'en-
tengui a Catalunya el concep-
te d'aquesta Espanya plural”.
En aquest sentit, Bel ha
recordat que “no tots els
regants estan a favor. La
Comunitat de Regants de
l’Esquerra de l’Ebre s'ha
manifestat en contra i ha

intentat modificar el vot que
va emetre el seu president
que va dimitir a la setmana
següent d'emetre’l”. Alhora,
ha deixat molt clar que “a
Catalunya la representen les
seves institucions i una part
són els regants, però els
representen el Parlament i el

Govern de la Generalitat”.
Davant l'oferta de diàleg
d'Agricultura per al nou docu-
ment de planificació, Bel ha
assenyalat que “es tracta
d'un document que van treu-
re amb 50 mesos de retard i
ara tornaran a planificar el
2016-2021 en el 2018.
Aquesta oferta de diàleg en
aquests moments no té sen-
tit quan no han complert amb
aquest diàleg, tot i que han
retardat l'aprovació del pla i
algun dia sabrem perquè”.

Un pla que neix mort
El conseller Vila respon a
Meritxell Roigé que convo-
carà “la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre per vestir la denúncia
que formularem davant la
Comissió Europea, con-
vençuts que aquest és un pla

que neix mort”
En una pregunta al conseller
Vila durant la sessió de con-
trol del Ple del Parlament,
Meritxell Roigé, diputada de
CiU al Parlament de
Catalunya, ha afirmat que el
Pla hidrològic de la conca de
l’Ebre és “una agressió als
interessos ambientals,
socials i econòmics de les
Terres de l’Ebre” i ha criticat
que s’hagi fet “sense diàleg” i
“en base a criteris polítics en
comptes de fer-ho d’acord
amb criteris científics”. En la
seva resposta, el conseller
Vila ha anunciat que convo-
carà “la Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre (CTSE) per vestir la
denúncia que formularem
davant la Comissió Europea,
convençuts que aquest és un
pla que neix mort”.

Bel retreu a Cañete que s'aprovi el PHE 2010-2015 amb cinquanta mesos
de retard i sense comptar amb el Parlament i el Govern de la Generalitat
El conseller Santi Vila anuncia la convocatòria de la Comissió de la Sostenibilitat “per formular la denúncia a la CE”

ACTUALITAT

El diputat ebrenc i portaveu
adjunt del Grup Parlamentari
d’ERC, Lluís Salvadó, en la
sessió control del Parlament
ha demanat al president de la
Generalitat ‘fermesa, priori-
tat, recursos tècnics i jurídics
per liderar la denúncia davant
dels organismes europeus
per tal de tombar de nou l’a-
menaça d’eixugar el tram
final de l’Ebre, una amenaça
contra el país’. Salvadó ha
destacat que ‘és fonamental
reforçar el treball conjunt
entre el Govern, la comunitat
científica i la Plataforma en
Defensa de l’Ebre, i aprofitar
aquest consens parlamentari
que es constata amb el
suport de diferents grups

parlamentaris’.
Esquerra Republicana entén
que ‘el Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre és una greu
amenaça per al conjunt del
país, és un problema de país.
És una amenaça que té un
caràcter interdepartamental,
i que cal dur al màxim nivell
de negociacions bilaterals
entre el Govern català i
l’Estat, i que cal elevar al
màxim nivell d’interlocució
davant de la Unió Europea’.
Salvadó ha destacat també
que ‘amb el Pla de Conca de
l’Ebre estem parlant d’un
greu atemptat ambiental
però sobretot estem parlant
de geopolítica, d’un vell con-
flicte present arreu del món
entre els territoris que com-
parteixen cursos d’aigua
transfronterers. Ens trobem

davant del darrer intent de
l’Estat espanyol de compro-
metre de cara al futur un dels
recursos més estratègics del
nostre país: l’aigua. Aquest
Pla de Conca consolida
reserves d’aigua per a supo-
sats nous regadius a totes

les comunitats autònomes
aigües amunt, hipotecant lo
80% dels recursos hídrics
disponibles, i deixant buit
l’Ebre a la seva desemboca-
dura’. Salvadó ha explicat
que ‘el problema NO són los
nostres pagesos que legíti-
mament volen regar al
Montsià o a les Garrigues. El
problema són els regadius
sense terra i el Delta sense
aigua. El problema són unes
reserves especulatives per a
uns regadius que no existiran
mai, i que l’anunciat ‘Gran
Pacto Nacional del Agua’ del
Ministre Cañete, ens durà al
mercadeig de l’aigua de
paper, als transvasaments
entre conques i a la privatit-
zació de l’aigua per assolir
els mateixos objectius que
perseguia el PHN del 2001’.

El diputat ebrenc ha reclamat
al president que ‘convoqui de
forma immediata la Comissió
per a la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre perquè anem
tard’. 
Salvadó ha reconegut al pre-
sident la tasca de coordina-
ció entre departaments i el
treball conjunt entre Govern,
comunitat científica i la
Plataforma de Defensa de
l’Ebre que sumat al consens
parlamentari ha de ‘continuar
fent força en un litigi que
serà llarg, que avui hem d’a-
frontar amb els recursos limi-
tats que ens dóna el fet de
ser encara una comunitat
autònoma, i que esperem
afrontar, més d’hora que
tard, amb més eines, les
eines que ens donarà el fet
de ser un Estat’.

ERC demana fermesa al Govern perquè el riu Ebre 
venci l’amenaça del PHN i continuï sent vida

Lluís Salvadó, en la sessió control del Parlament

ACTUALITAT
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Juzgado Primera Instancia 4 Tortosa
Pl. Estudis, s/n
Tortosa Tarragona

Procedimiento Abintestato derecho catalán 74/2014 Sección R

EDICTO

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

DOÑA Judit Fandos Llopis, Secretaria Judicial del Juzgado de primera Instancia núm. 4 de Tortosa

Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado numero 74/14 por el fallecimiento sin testar de D. FER-
NANDO SILES LÓPEZ, ocurrido en Tortosa, el día 27/09/2013, promovido por Marc Capdevila Farre, se ha acordado por providencia de esta fecha llamar a
los que se crean con igual o menor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a
partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En Tortosa a seis de marzo de dos mil catorce.

La secretaria Judicial

Parte demandante Marc Capdevila Farre
Procurador CARMEN ULLDEMOLINS NOLLA

Parte demandada

Els alcaldes de la comar-
ca del Baix Ebre, junta-
ment amb el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, i el dele-
gat del govern de les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, han celebrat l'ha-
bitual reunió per debatre i
tractar diferents qüestions
relacionades amb el terri-
tori. 
Una d'aquestes qüestions
ha estat el nou protocol
per a curses de muntanya
realitzat per la Generalitat
de Catalunya. El protocol
té la finalitat de fixar una
sèrie de pautes, en matè-
ria de seguretat i preven-
ció, a l'hora de realitzar
algun esdeveniment
esportiu a la muntanya. El

document ha estat presen-
tat per la directora territo-
rial d'Interior, Eva Ruiz, el
director territorial de
Salut, Albert Gómez, el
director territorial
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Pere Vidal, i la
coordinadora territorial
d'Esports, Cinta Espuny.
Paral.lelament, al llarg de
la reunió també s'ha trac-
tat de la situació del
Servei d'Atenció
Domiciliària una vegada el
darrer ple de l'ens comar-
cal aprovés la liquidació
de l'any 2013 i la renova-
ció del conveni per aquest
exercici. La trobada del
Consell d'Alcaldes també
ha servit per donar a
conèixer les propostes
d'actuació del conveni
marc amb la Diputació de

Tarragona i les diferents
actuacions d'assistència
municipal.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluí Soler, ha destacat “l'e-
levada coordinació exis-

tent amb la delegació del
govern a les Terres de
l'Ebre atès que periòdica-
ment, i en el marc del
Consell d'Alcaldes, es
dóna resposta a les inquie-
tuds dels alcaldes”. En

aquesta línia, en el tram
final de la reunió, els
representants municipals
han pogut plantejar les
seves suggerències al
delegat del govern com ha
estat el cas, per exemple,
de la tramitació del Pla
Director Urbanístic dels
masets. 
Taula rodona
D’altra banda, un centenar
de persones s'han aplegat
aqueta setmana a l'ens
comarcal del Baix Ebre
per presenciar la taula
rodona que ha analitzat
les necessitats dels
infants acollits i adoptats
entre els 0 i 5 anys. L'acte
ha comptat amb la partici-
pació de ponents amb
dilatada experiència en
aquest sector que han
ofert eines per a millorar
la criança dels nens.  

L'ajuntament de Roquetes
ha aprovat una declaració
Institucional en defensa de
la gestió sostenible dels
recursos hídrics de la
Conca de l'Ebre i el Delta.
La declaració va ser apro-
vada per unanimitat de
tots els partits polítics del
consistori, inclòs el regidor
del PP, en una sessió ple-
naria extraordinaria cele-
brada el dijous 6 de març.
Al text de la declaració es
denuncia que l'elaboració
del Pla de Conca de l'Ebre

s'ha fet més amb criteris
polítics que no pas criteris
tècnics i a la necessitat del
tram final del riu Ebre. Al
document s'aprova rebut-
jar el Pla de la Conca de
l'Ebre en considerar que
atempta contra els interes-
sos mediambientals,
socials i econòmics de les
Terres de l'Ebre, especial-
ment en el tram final del riu
Ebre i el seu Delta i es
demana al Govern de la
Generalitat que continuï
mantenint la seva oposició

a l'esmentat Pla i procedei-
xi a realitzar les accions
oportunes als efectes d'e-
vitar la seva aplicació. Així
mateix, tots els grups polí-
tics de l’Ajuntament de
Sant Jaume d’Enveja, han
acordat la següent decla-
ració institucional en con-
tra del PH de Conca de
l’Ebre. Aquesta declaració
fou aprovada per Junta de
Govern Local, i ratificada
en el Ple. Declaració que
reproduïm a continuació:
Ja el passat mes d’agost

de 2013, tots els grups
polítics de l’Ajuntament de
Sant Jaume ja van aprovar
una moció, manifestant el
seu desacord amb l’apro-
vació del nou projecte del
Pla Hidrològic de l’Ebre per
part del Consejo del Agua
de la Cuenca del Ebro.
ha ara. Així mateix, en
declaració institucional,
l’Ajuntament de Móra
d’Ebre s’afegeix al rebuig
al Pla de Conca, amb
excepció del regidor del
PP.

L’Ajuntament de Móra la
Nova ha endegat aquest
mes de març les obres de
reforma de la Llar de
Jubilats Municipal, que dóna
servei a uns 400 associats,
per tal d’ampliar-la i ade-
quar alguns serveis a la nor-
mativa vigent pel que fa a
l’accessibilitat.  
Concretament, les obres
consisteixen en la construc-
ció d’un nou edifici de
18,48 metres quadrats que
farà les funcions de magat-
zem i que quedarà integrat
a la morfologia de l’actual
edifici; també es farà una
ampliació i reconstrucció
total dels dos sanitaris
actuals, un per homes i un
altre per dones, per tal d’ha-
bilitar-ne tres, un d’homes,
un de dones i un altre adap-
tat a minusvàlids. En tercer
lloc, també en l’afany de
millorar l’accessibilitat en
aquest cas a l’edifici es can-
viarà l’actual porta d’entra-
da. Les obres tenen un
pressupost total de
43.290,76 euros. 

Móra la Nova
reforma la Llar 

de Jubilats

El jurat del Premi
Amposta, que integren
els representants dels
mitjans de comunicació
local de la ciutat
d'Amposta va decidir en
la reunió celebrada el
dimarts dia 4 de març,
atorgar la distinció de
l'any 2013 a la Colla
Castellera Xiqüelos i
Xiqüeles del Delta, que es
va formar l'any 2012 i
que va celebrar el seu
bateig oficial el dia 5 d'oc-
tubre de 2013 a la Plaça
de la Vila d'Amposta.

Premi 
Amposta 2013

El Consell d'Alcaldes analitza el nou protocol 
per a curses de muntanya

Té la finalitat de fixar una sèrie de pautes, en matèria de seguretat i prevenció a l’hora de realitzar els esdeveniments

Declaració Institucional

ACTUALITAT

Els ajuntaments de Roquetes, Sant Jaume i Móra d’Ebre 
rebutgen el Pla de Conca de l'Ebre
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Un home de 74 anys ha
mort apunyalat aquest
dimarts al matí a primera
hora al centre de Gandesa,
concretament al carrer
Sant Miquel, al costat de
l'Ajuntament. Els Mossos
d'Esquadra ja han detingut
un home en relació aquest
crim que, segons ha pogut
saber l'ACN, és el fill de la
víctima. L'home mort, de
nacionalitat espanyola, és
veí del municipi. Els fets
s'han produït a un quart de
nou del matí. Unes dues
hores més tard, encara no
s'havia fet l'aixecament del
cadàver, que presenta
diverses ferides per arma
blanca. La policia científica
dels Mossos d'Esquadra
es troba a la zona agafant

indicis per a la investiga-
ció.
Els fets han tingut lloc
quan passava un quart de
les vuit de matí. La vícti-
ma, Miquel Cabús de 74
anys, i el seu fill havien
estat fent un cafè, a un bar
pròxim a la plaça de
l'Ajuntament de Gandesa.
Han sortit del bar a l'hora,
i just al girar el cantó de
l'Ajuntament alguns testi-
monis han sentit una forta
discussió amb insults. El
presumpte parricida hauria
apunyalat en diverses
parts del cos al seu pare,
ferint-lo mortalment, al
carrer Sant Miquel del
municipi, al costat de
l'Ajuntament, just al davant
d'una casa propietat de la
víctima. La Policia i les
assistències sanitàries
s'han personat al lloc dels

fets en pocs minuts sense
poder fer res per salvar-li
la vida. Segons han infor-
mat alguns veïns, el pare i
el fill estaven enemistats
des de feia anys, ja que el

jove tenia problemes amb
les drogues. El presumpte
parricida estaria vivint amb
la seva germana gran a la
capital de la Terra Alta,
mentre que la víctima resi-

dia en un mas de la zona.
La detenció del presumpte
parricida s'ha produït poc
després dels fets, per part
dels Mossos d'Esquadra.
L'Ajuntament de Gandesa
ha decretat un dia de dol,
per la consternació que ha
provocat el crim al munici-
pi, i que l'alcalde, Carles
Luz, ha condemnat visible-
ment afectat. Les bande-
res de la façana de
l'Ajuntament van onejar a
mig pal en senyal de dol
durant tot aquest dimarts.
Presó
El jutjat de Gandesa ha
acordat la presó provisio-
nal comunicada i sense
fiança per delicte d'assas-
sinat per a Joan Miquel
CJ, el jove de 33 anys que
hauria apunyalat mortal-
ment el seu pare a
Gandesa. 

El Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Girona acull
l’exposició “Deltebre I.
Història d’un naufragi”
fins al diumenge 15 de
juny. L’exposició, que
compta amb un centenar
de peces originals, expli-
ca la història de Deltebre
I, un vaixell de transport
militar de l’armada angle-
sa procedent d’Alacant,

enfonsat a la desembo-
cadura de l’Ebre el
1813, durant el conflicte
bèl·lic de la Guerra del
Francès. 

Excepcionalitat
L’excepcionalitat d’a-
quest derelicte és que és
d’un dels pocs vaixells
arqueològics que no han
patit cap espoli, amb un

bon estat de conserva-
ció i un alt valor científic.
L’exposició es comple-
menta amb un llibre amb
text de Carlota Pérez-
Reverte, que descobreix
de manera novel·lada la
història del naufragi a
través de diferents epi-
sodis.
Aquesta mostra és fruit
del treball conjunt de

dues seus del Museu
d’Arqueologia del
Departament de Cultura
–el Centre d’Arqueologia
Subaquàtica de
Catalunya i Girona– i la
col·laboració del Museo
Arqueológico Provincial
de Alicante i el Consejo
Regulador de la
Denominación de Origen
Vinos Alicante.

Submarinistes de la Base
Estratègica de Cartagena,
coordinats per Salvament
Marítim a Tarragona han
acudit aquest dimarts al
rescat d'un pesquer amb
base a l'Ametlla de Mar que
es va quedar a la deriva a
25 milles de la costa, quan
l'hèlix del vaixell es va que-
dar embolicada amb la
xarxa de pesca. Segons
informa Aguaita.cat, el cen-
tre de Salvament Marítim a
Tarragona va rebre  la tru-
cada de l’embarcació d’a-
rrossegament 'Nova
Marisin', alertant que es tro-
bava a la deriva i sense
govern. 

Submarinistes de
la Base de

Cartagena rescaten
un pesquer de

l'Ametlla

La planificació escolar a les
Terres de l'Ebre també
assoleix, pel curs vinent, un
màxim històric en el nombre
global d'alumnat.
Ensenyament ha previst
23.347 places, un 1% més
que l'oferta del curs passat.
En total, hi ha previstes
5.524 places a infantil, dis-
set menys que l'any passat;
10.087 a infantil, 186 pla-
ces més; i 7.016 a ESO, 69
places més que el curs
actual. Aquest increment de
l'1% ha permès pràctica-
ment mantenir el nombre de
grups: de 1.070 actuals a
1.071. Segons les dades
dels padrons, el curs vinent
han d'iniciar P3 un total de
1.844 alumnes, i
Ensenyament n'ha planificat
1.872 places, tenint en
compte els desplaçaments.

23.347 places pel
proper curs, a les
Terres de l’Ebre

Un home de 74 anys mor apunyalat 
al centre de Gandesa

Els Mossos d'Esquadra han detingut el fill de la víctima

“Història d’un naufragi”, al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.

ACTUALITAT

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, presentarà 
avui divendres l’exposició “Deltebre I”
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El president de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Gervasi Aspa,
i el secretari de Política
Territorial i Medi Ambient
de la Federació, Francesc
Gas, han exposat les criti-
ques a l'aprovació inicial
de la Proposta de Pla
director urbanístic de les
construccions agrícoles
tradicionals de les Terres
de l'Ebre. Aspa ha lamen-
tat que la proposta que fa
el Departament de
Territori i Sostenibilitat 'no
aconsegueixi clarificar la
situació actual i no s'adap-
ti a les particularitats i
demandes del nostre terri-
tori'. Aspa ha explicat
que, a partir de les reivin-
dicacions de les Terres de
l'Ebre des de la mateixa
Direcció General
d'Urbanisme, es van crear
unes expectatives per
solucionar un problema
que ha creat moltes irre-
gularitats, que pot evitar
que hi hagi terres de con-
reu que quedin ermes així
com activar empreses

que puguin fer petites
obres de construcció o
arranjament d'aquests
masets. Aspa ha afirmat
que 'ens sentim engan-
yats, perquè sempre hem
demanat que la nostra
manera de fer les coses
aquí es veiés reflectida en
la normativa de la
Generalitat, però això no
sembla possible. Amb la
proposta de Pla Director
es demostra la mancança
de sensibilitat dels tècnics
cap a les Terres de l'Ebre
i la ignorància d'alguns.
Res no ha canviat. Per
molt d'esforç i pedagogia

que fem exposant els
motius que el seny, la
intel·ligència i la costum
ens dicten, continuem de
la mateixa manera'. Aspa,
després de posar algun
exemple de què suposa
aquest Pla, ha afegit que
‘es demostra un desconei-
xement tan gran de la rea-
litat de les Terres de
l'Ebre que, al final, acabes
desil·lusionat, estafat i
enganyat per un personal
que intenta passar les
hores mortes fent un Pla
director i que l'únic que
fan és no fer res. Això és
perdre el temps i malgas-

tar els diners públics i el
temps dels alcaldes'.
Aquest indignació dels
representants d'ERC ve
motivada perquè va ser el
mateix director general,
Agustí Serra, qui va crear
moltes expectatives en
una primera reunió amb
els alcaldes del Baix Ebre
l'abril de 2013, en la qual
va aportar un esborrany
del Departament
d'Urbanisme a partir del
qual es van consensuar
unes propostes que al
final no han estat incorpo-
rades en l’aprovació inicial
del Pla director. Segons
l'alcalde de Roquetes,
Francesc Gas, 'no han
assumit ni les propostes
dels alcaldes ni tampoc
les del mateix
Departament sobre l'es-
borrany presentat inicial-
ment. El mateix
Departament d'Urbanisme
es contradiu en els objec-
tius que fixa el Pla direc-
tor, ja que ni donen res-
posta a un problema
endèmic, ni adeqüen la
normativa urbanística de
manera específica a la
realitat del territori'.

Davant d'aquest fet, Gas
ha explicat que, a propos-
ta d'ERC, el Consell
Comarcal del Baix Ebre
presentarà com a al·lega-
cions al Pla director les
propostes consensuades
per tots els alcaldes, al
marge de les que presenti
cada ajuntament.
Segons Gas, 'hem passat
de l'expectativa del pri-
mer moment i del treball
de dos anys conjunts a la
frustració total davant una
proposta d'Urbanisme
que no té en compte res
del proposat pels ajunta-
ments i és contradictòria
amb la proposta inicial'. El
representant republicà ha
remarcat que 'ens propo-
sen una normativa gene-
ral de Catalunya, i no
accepten cap singularitat
ni particularitats del nos-
tre territori’. Gas ha expo-
sat diversos aspectes
importants que no incor-
pora el Pla director
actual. Per exemple, entre
altres, el fet que el Pla
proposi una unitat de
superfície mínima de finca
per construir en secà dife-
rent que en regadiu. 

ERC es mostra crítica amb el Pla director urbanístic de les 
construccions agrícoles tradicionals proposat per la Generalitat

“El Pla no s'adapta a la realitat de les Terres de l'Ebre; i contradiu la proposta inicial del Departament d'Urbanisme”

El senador per Tarragona,
Joan Sabaté , ha preguntat
aquesta setmana a la ses-
sió de control del Ple al
ministre d'agricultura, ali-
mentació i medi ambient,
Miguel Arias Cañete, si
està disposat a negociar el
cabal ecològic per al tram
inferior de la Conca de
l'Ebre. Ha recordat que
recentment va ser aprovat
el pla hidrològic de la
demarcació de l'Ebre i
aquest pla" ha causat un
profund malestar per l'a-
menaça per al delta" per-
què "hi ha una proposta
feta des del territori, i des
dels experts molt diferent
de la que vostès han pro-
posat". Sabaté ha valorat
positivament la predisposi-
ció mostrada pel ministre
a “revisar el cabal si així
s’aconsellés" i el senador li
ha recordat “la importàn-
cia del diàleg perquè hi ha
un perill real si s'incremen-
ta la regressió del delta

per la manca d'aporta-
cions de l'Ebre per insufi-
ciència del cabal. Ha
advertit també del perill de
la salinització dels aqüífers
i del risc d’afectació a la
riquesa pesquera de la pla-
taforma continental”.
Per a Joan Sabaté, això
"és una exigència d'una
societat avançada: la
garantia de futur per al
delta de l'Ebre".

Sabaté reclama negociació per revisar el

cabal ecològic del tram final de l’Ebre

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha presentat les
diferents accions que, a
través del projecte Baix
Ebre Avant, es realitzaran
al llarg d’aquest any 2014
per tal de crear valor afegit
al territori, impulsar els sec-
tors emergents i dinamitzar
l’economia. Les diferents
accions plantejades, un
total de 7, donen resposta
a les necessitats i inquie-
tuds citades per les empre-
ses de la comarca en dife-
rents entrevistes que han
permès realitzar una diag-
nosi dels esmentats sec-
tors durant el darrer any.
En total, s’invertiran
169.470 E en el conjunt de
les accions. Segons el pre-
sident del CCBE, Lluís
Soler, les actuacions supo-
sen “una inversió potent en
accions concretes per al
territori”.

El CC BE presenta
les accions Baix

Ebre Avant

ACTUALITAT

Ha valorat positivament la

predisposició mostrada

pel ministre a revisar el

cabal si així s’aconsellés

En breu està previst que
des de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar es licitin
les obres per al condicio-
nament i reparació de
diversos camins del muni-
cipi afectats pels aiguats
del 17 de setembre del
2010. Aquell dia van caure
217 l/m2 en poc més de
mitja hora, provocant
danys a les infraestructu-
res calculats en
1.819.000 E. Aquestes
obres que tenen un import
total d’inversió previst de
151.222,36 E (IVA inclòs)
formen part d’una darrera
fase d’actuacions que durà
a terme l’Ajuntament amb
el suport de la Direcció
General d’Administració
Local del Departament de
Governació i Relacions
Institucionals de la
Generalitat. I és que el
Departament de
Governació va atorgar, el
setembre del 2013, una

subvenció de 472.449,77
E a l’Ajuntament calero per
tal de poder solucionar
aquests desperfectes oca-
sionats pels aiguats tant al
nucli urbà, com a la urba-
nització Tres Cales com a
camins. Tot i això, des del
mateix 2010 el consistori
calero va posar fil a l’agulla
per arranjar els desperfec-
tes. “Aquest arranjament
de camins correspon a la
segona fase d’actuacions
que comprendran diversos
punts del municipi, entre
ells la carretera de
l’Estany, la carretera de
l’Ametlla al Perelló, la

carretera d’accés a Sant
Jordi d’Alfama àmbit costa-
ner, entre d’altres”, explica
Ruben la Llana, és el
Regidor de Gestió del
Territori. Així, gràcies
aquest ajut serà possible
dur a terme un total de 29
actuacions. 
L’Ajuntament preveu
actuar a la carretera de
l’Estany, la carretera de
l’Ametlla al Perelló, la
carretera d’accés a Sant
Jordi d’Alfama àmbit costa-
ner, el camí de Rabosenc,
camí de l’Espinal, camí del
Corral de Molins, Camí del
Marro, entre d’altres.

Darrera fase dels arranjaments a camins malmesos pels

aiguats del setembre del 2010, a l’Ametlla

El novembre passat la
Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca va aconseguir
aturar per via judicial el
desnonament de la veïna
de Deltebre Montse, amb
la suspensió del procedi-
ment d'execució forçosa i
en particular del llança-
ment, fins el 15 de maig
de 2015. Degut a l'execu-
ció d'aquesta hipoteca,
ella ha perdut el seu habi-
tatge habitual. Bankia li va
subhastar la seua casa per
tal d'eixugar el deute i,
posteriorment, va executar
l'ordre de llançament. Al
subhastar-li la casa s'entén
com una compravenda i es
va generar automàtica-
ment a l'Ajuntament de
Deltebre una plusvàlua de
2130,48 E, com si l'ha-
gués venut; un fet que va
denunciar la PAH.
L'Ajuntament de Deltebre
es va comprometre a bus-
car un solució que  ha fet
pública el mateix Alcalde,
José Emilio Bertomeu
"hem estat treballant per
poder resoldre el problema
de la nostra veïna, per això
l'Ajuntament de Deltebre
es farà càrrec de la plusvà-
lua. Tal i com vaig anunciar
estudiarem cas per cas
per intentar ajudar als
veïns que més ens neces-
sitin".

Deltebre
assumirà la

plusvàlua d’una
veïna 
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El Ple de l’Ajuntament
d’Alcanar va aprovar una
moció de suport a l’acord
sobre la data i la pregun-
ta de la consulta per a
decidir el futur polític de
Catalunya, amb el vot a
favor d’ERC i de CiU, el
vot en contra del PP, i
l’abstenció del PSC.
La moció destaca que “la
ciutadania de Catalunya
ha expressat reiterada-
ment la seua voluntat en
defensa del dret a decidir
i ha obtingut el reconeixe-
ment i un ampli suport de
les institucions catala-
nes, des d'una majoria
absoluta al Parlament de
Catalunya de les forces
polítiques compromeses
amb el dret a decidir i
des de les diputacions,
consells comarcals i ajun-
taments catalans”.

El text de la moció expli-
ca que “a la ciutat
d’Alcanar, la societat civil
ha participat de la rei-
vindicació del dret a deci-
dir i la independència
amb la constitució de
l’Assemblea Nacional
Catalana-Alcanar per la
Independència que ha
organitzat actes que van
culminar amb l’èxit de la
Via Catalana al nostre
municipi. L’Ajuntament
d’Alcanar també ha parti-
cipat d’aquest procés i el
Ple ha aprovat en el pre-
sent mandat tres

mocions que reconeixen i
defensen el dret a decidir
dels catalans i les catala-
nes, amb l’aprovació, per
amples majories, de la
integració d’Alcanar en

l’Associació de Municipis
per la Independència, la
declaració d’Alcanar com
a territori català, lliure i
sobirà i el suport al Pacte
pel dret a decidir”.

Després de cinc hores, es va aconseguir extraure

Gastroliterari

El Consell Comarcal del Baix
Ebre continua amb el cicle de
xerrades dirigides als centres
d'ensenyament per tal d'apro-
par els seus serveis als alum-
nes de la comarca. Aquesta
vegada, més d'una seixante-
na d'alumnes, de cinquè de
primària de l'Escola Marcel.lí
Domingo de Roquetes, han
visitat les instal.lacions del
viver d'empreses Baix Ebre

Innova i han participat en una
xerrada per esbrinar els prin-
cipis bàsics per crear una
empresa. El vicepresident
d'Afers Interns, Jordi Curto,
va destacar que “aquesta
xerrada s'emmarca amb l'ob-
jectiu de donar a conèixer a la
ciutadania, d'una manera
transversal, els diferents ser-
veis que presta l'ens comar-
cal”. 

Xerrades per als centres d’ensenyament

Avui divendres 14 de març
tindrà lloc la roda de prem-
sa de presentació del V
Fòrum de Turisme la
Ràpita: ETNO-GASTRO-
NOMIA, salut i consciència
dispensada pels costums,

l'art i l'entorn natural d'un
poble, i les properes jorna-
des de l'Escamarlà.
L'acte s'iniciarà a les
12.00h a l'Esglèsia Nova
de Sant Carles de la
Ràpita.

Etno-gastro-nomia a la Ràpita

Segons ACN, després d'un
minuciós treball per poder
desincrustar l'artefacte del
formigó del carrer, s'ha
optat per fer una explosió
controlada per desactivar la
bomba. 
Un cop desactivada, s'ha
procedit a retirar l'artefac-
te, de més de 80 quilos i
gairebé un metre i mig de
llargada, amb un camió
grua. 
Tot seguit, poc abans de les
deu de la nit, els artificiers
l'han carregat al seu vehicle
per examinar-la amb detall.

Els veïns desallotjats ja han
pogut tornar a les seves
cases.
Segons ha explicat l'alcalde
de Flix, Marc Mur, la bomba
podria procedir de l'aviació
alemanya, tot i que, en els
pròxims dies, la Policia s'en-
carregarà de datar-la i con-
cretar el tipus d'artefacte.
Mur ha lamentat l'enrenou

que ha provocat la troballa,
arran d'unes obres rutinà-
ries de la brigada municipal
aquest migdia, però ha
assegurat que "s'ha fet el
que s'havia de fer" per
garantir la seguretat dels
veïns i retirar la bomba del
nucli urbà.
En total, s'han desallotjat
mig centenar d'habitatges,

a més de l'edifici municipal
on hi ha la llar d'avis, la
biblioteca i l'escola de músi-
ca.

Desactiven i retiren la bomba d'aviació 
trobada al nucli urbà de Flix

Els artificiers dels
Mossos d'Esquadra,
coordinats amb efectius
de la Guàrdia Civil, han
aconseguit extraure,
després de cinc hores, la
bomba d'aviació de la
Guerra Civil trobada
aquest dimarts al carrer
Escoles de Flix (Ribera
d'Ebre).

L’Ajuntament d’Alcanar dóna suport 
a la data i la pregunta de la consulta

El Ple aprova una moció de suport amb el vot favorable d’ERC i de CIU,
en contra del PP i l’abstenció del PSC

ACTUALITAT

Gastronomia i literatura a la
Biblioteca Municipal de Tortosa
El concurs "Gastroliterari"
busca el maridatge entre la
cuina i la lectura amb receptes
basades en llibres per a infants
i per a adults. El Departament
de Cultura de la Generalitat de

Catalunya, a través del Servei
de Biblioteques Públiques de
Catalunya, posa en marxa el
concurs "Gastroliterari", en el
qual els participants han de
presentar videos breus amb
receptes de cuina basades en
llibres de qualsevol temàtica.

Demà dissabte, 15 de març
es projectarà a Lo Pati-
Centre d’Art Terres de l’Ebre -
el documental de ficció “La
Plaga”, de Neus Ballús, un
excel·lent film que va obrir la
secció Forum del festival de
Berlín l’any passat, va cloure
el D’A – Festival de Cinema
d’Autor de Barcelona 2013 i
fa molt poc acaba de guan-
yar els quatre premis més
importants als Premis Gaudí
2014 (millor pel·lícula, direc-
ció, guió i muntatge), a més
d’estar nominada als Goya
2014 o passar pel Festival

de Málaga i els Premis LUX
europeus, entre molts altres.
“La Plaga” serà la primera
projecció de Cinema al Pati,
una programació de cinema
estable impulsada pel Centre
d’Art de les Terres de l’Ebre
que naix amb l’objectiu d’a-
propar al públic de les Terres
de l’Ebre aquells treballs
cinematogràfics que, per la
seva pròpia naturalesa i per
l’estat crític de la distribució
actual, no arriben a les panta-
lles tradicionals. Gaudirà de
la presència a Amposta de la
directora i el productor.

La població immigrant ha reculat d'una manera molt notable en
els últims cinc anys a Tortosa, passant del 25,4% de 2009 al
19,4% actual. Els col·lectius amb una major presència al munici-
pi continuen sent els ciutadans procedents del Marroc, un
33,82%, seguits dels de Romania (16,1%) i Pakistan (11,7%).

Actualitat

La Regidoria d’Acció Social i
Ciutadania de l’Ajuntament
d’Alcanar, amb la col·labora-
ció d’Alcanar Voluntariat, ha
endegat un nou projecte d’i-
niciativa social, “Lo Rober
Solidari”, amb la finalitat de
garantir a les famílies l’ac-
cés a roba adequada a cada
temporada i material per a la
primera infància. “Lo Rober
Solidari” se sosté amb les
donacions voluntàries de
roba i material que la gent
pot dipositar en els diferents
punts de recollida existents
al municipi, els quals es dis-

tingiran pel logotip del pro-
jecte: 
Biblioteca Trinitari Fabregat;
Escola Municipal de música
(EMMA); Serveis Socials
Alcanar (dilluns i dimecres
de 10.30 a 13.00 h);
Complex Esportiu Municipal
La Fanecada; Casal de
Jubilats de les Cases
d’Alcanar; Pis “Lo Rober”
situat a la Ronda del Remei,
núm. 72, 2n 2a (dimarts de
10 a 12 hores i dijous de 16
a 19 hores); Mercat
Municipal (dijous matí i dis-
sabte matí) i també a
Alcanar Platja.

“Lo Rober Solidari”, a Alcanar

Cinema a Lo Pati: ‘La Plaga’

“Les mocions
defensen el dret a

decidir”

“S’ha fet el que es
devia, per garantir
la seguretat dels

veïns”
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CRACS de la setmana: Josep Polet, Jon Gras i Josep Juan
MICHEL VIÑAS

DES DE FONTIBRE AL DELTA DE L’EBRE ‘EN BARQUET DE PERXAR’
Josep Juan fou un dels pro-
tagonistes de l’aventura
més apassionant per un
ebrenc que estima el seu
riu: baixar en barquet de
perxar des de Fontibre fins
el Delta. Josep, en repre-
sentació dels companys, ho
explica per a Més Ebre. A la
foto, Jon Gras,  Josep Polet
i Josep Juan, “la nit que vam
arribar a Fontibre”.
Més Ebre: Com va sorgir la
iniciativa?.  
Josep Juan: L'aventura la
vam pensar durant la realit-
zació del documental "400
anys després" (Taller.doc,
Televisió de Catalunya). Vam
viure la fluviofelicitat i, par-
lant Polet i jo, ens vam apas-
sionar per la idea de baixar
des de Fontibre en barquets
de perxar del Delta. Durant
el documental sobre l'expul-
sió dels moriscos catalans
vam veure que els barquets
de perxar són bons per a
passar més ràpids pels rius,
i vam voler viure l'Ebre i
veure com se troba i com se
troben les persones que
viuen al seu costat.
ME: Comença l’aventura...
JJ: Anàvem amb el 4x4 de
Polet i un remolc que mos
van deixar los amics de
"Nicolau Embarcacions
Navals". Un cop a Fontibre
mos vam unir a la gent
d'Ecologistes en Acció per
fer amb ells la Marxa de
l'Ebre que ells havien organit-
zat. Vam seguir les mateixes
etapes que ells. Ells en bici i
natros en barquets.

Dormíem als mateixos llocs
que ells (en general als
poliesportius de diferents
pobles). La seua feina d'or-
ganització mos va ajudar
molt. Des del Delta vam sor-
tir tres persones: Josep
Polet, Jon Gras i jo. Un cop a
Fontibre vam coneixer a la
gent d'Ecologistes i alguns
d'ells van vindre en natros en
diferents etapes. També uns
quants amics i amigues, i
familiars nostres, van vindre
a participar d'algunes de les
etapes.
ME: Ha de ser una vivencia

única. Però també amb
moments complicats...
JJ: Si. Per exemple, va
haver-hi un dia en que me
giro i veig que Polet havia
caigut del barquet. Al nord hi
ha trams en què lo riu fa
goig i molt de respecte per
la força que té. Sents aque-
lla força que t'arrossega i
que és difícil de definir per-
que ens supera. Troncs
creuats, Jon i Asier (bomber
de Bilbao) van bolcar i vam
patir per la seua integritat.
Un cop vam veure que esta-
ven bé, Polet i jo vam seguir

el barquet que baixava bol-
cat surant riu avall... amb el
barquet recuperat vam
seguir en les dues embarca-
cions fins trobar un tronc
que creuava el riu de part a
part... el vam passar per dalt
però vam dir: "per avui prou
d'emocions fortes..".
ME: Més?
JJ: Un altre dia se’ns va fer
de nit abans d'arribar al
destí... vam saltar una petita
presa i a la següent presa
ens va tocar passar per un
salt de peixos... de nit! sense
conèixer el lloc. La sensació
de perill ens bategava dins...
aquell dia vam arribar a San
Vicente de la Sonsierra pas-
sades les 12 de la nit... però
vam arribar tots vius!!!. 
En aquest sentit, pel que sig-
nifica una aventura així, Polet
és la persona que té més

experiència i ens va cuidar
molt, és el nostre capità.
L'estimem a tope, és una
persona entranyable de la
qual no pares mai d'apren-
dre.
També cal destacar la quali-
tat humana del nostre amic
Jon Gras que sempre que te
fa falta te dóna una mà i te
regala el seu bon humor. En
persones així, i en l'Ebre,
sents la fluviofelicitat: viure
durant dos o tres setmanes
desconnectat del pilot
automàtic, de la tele, dels
mòbils, d'internet, de les
carreteres, etc.....
ME: Aneu avançant per arri-
bar ja al Delta?
JJ: Sí, una arribada al Delta
segons el previst, i una arri-
bada inoblidable gràcies als
jóvens del CSA Lo Maset
que ens van preparar la

rebuda: berenar, obra de
teatre sobre el tema dels
sediments i molt de carinyo.
Unes persones entranyables
la família del Maset.
ME: Gran aprenetatge que
t’ha servit per familiaritzar-te
amb el riu. I amb conclu-
sions
JJ: Sí, la veritat és que és
així. La part trista de la River
Movie són les preses: allà a
Mequinensa i a Riba-Roja se
queden a l'inici de les preses
els sediments que tanta falta
fan al Delta. I que fan les nos-
tres institucions per a que
això se solucione. Natros
diem que en este tema se
mereixen un gran INSUFI-
CIENT.
ME: La lluita per defensar el
nostre riu torna a estar en
marxa.
JJ: Sí, com bé dius torna
forta la lluita pel riu, si bé no
ha parat mai. La gent de la
PDE ho sap molt bé...les
alternatives se construeixen
en la implicació diària, no és
només una qüestió de dies
de pancarta. El nou Pla de
Conca de l'Ebre és una abe-
rració, volen expoliar l'Ebre
fins a l'extenuació i no ho
podem permetre. A més
declaren que el Delta no te
subsidència (és el primer
Delta del món sense sub-
sidència!). I obliden premedi-
tadament els sediments, la
qual cosa és una negligència
administrativa deliberada...
NO PASSARÁN, NO HO
PODEM PERMETRE. MOS VA
LO FUTUR.

“La part trista de la River Movie són les preses: allà a
Mequinensa i a Riba-Roja se queden a l'inici de les preses els
sediments que tanta falta fan al Delta. ¿I que fan les nostres 

institucions per a que això se solucione?. Natros diem que en
aquest tema se mereixen un gran INSUFICIENT”.

La lluita en defensa
del riu torna: 

“No ho podem 
permetre. Ens va el

futur”
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Un problema per a la jornada
propera, diumenge (12 h)
quan l’Ascó rebrà l’Europa. Els
asconencs han perdut el lide-
rat de la taula. Ara són
segons. I reben al tercer,
l’Europa, equip que té un par-
tit pendent d’acabar a
Cerdanyola, suspés al minut
38 de la primera meitat amb
el 0-0. La represa serà el dia
2 d’abril (20 h).
Es una ocasió per marcar un
punt d’inflexió. Un partit que
ha de tornar a ser emotiu i
històric per al club de la
Ribera. Les lesions i les bai-
xes assetgen però l’equip s’ha

de refer de tot plegat, recupe-
rant identitat després de l’ac-
cidentat partit a Castelldefels. 
Renovació
Aquesta setmana s’ha fet ofi-
cial que el tècnic Miguel Rubio
continuarà entrenant l’Ascó la
temporada propera. Tècnic i
club han arribat a una entesa
per a renovar els vincles un
any més. La bona situació de
l’equip permet tenir estabilitat
per al futur amb un tècnic que
ha sabut trobar-la. I de bona

manera. Ascens i consolida-
ció a Tercera, amb gran paper
a la Copa Catalana, i amb un
equip competitiu gràcies a les
possibilitats pressupostàries
que té el club. 
UE Rapitenca
La setmana passada, parlà-
vem de que la Rapitenca
afrontava una nova final. I va
tornar a perdre-la. Fou contra
el Palamós (0-3). L’equip va
estar ben posat al primer
temps però l’expulsió

d’Ortega (30’) va tornar a min-
var-lo. A la represa, la
Rapitenca va veure’s obligat a
cedir metres. I es va diluir a
partir del 0-1. El Palamós es
va anar imposant i la
Rapitenca, en situació delica-
da, no va poder reaccionar. El
0-3 fou inflat però ja en els
darrers minuts no va haver-hi
partit. Va debutar Josué a la
porteria substituint a Damià
que va en les primeres jorna-
des va estar força bé però
que no ha estat tan encertat
en les darreres setmanes. 
La Rapitenca visita diumenge
el líder Muntanyesa (12 h).  I
després va a Terrassa.
Ortega, Raül Teixidó, Alexis i
Munta són baixa. Dos juvenils
aniran amb el primer equip. 

Ascó-Europa, el partit

L’Ascó va perdre a
Castelldefels (4-0).
L’efecte del partit de
Copa va passar factura i
el conjunt barceloní va
ser totalmet superior a
un Ascó desconegut i
que va acusar el des-
gast d’una setmana de
tres partits, amb un tre-
pidant contra el
Sabadell. El problema, a
més de la golejada,
foren les lesions. 

TERCERA DIVISIÓ

L’equip de la Ribera va perdre a Castelldefels, ara és segon, i s’ha de refer amb la visita  de l’Europa, tercer

M.V.

Una acció del partit Castelldefels-Ascó.

Derrota amb el
Palamós (0-3) i

diumenge visita al
camp del líder, la

Muntanyea

UE Rapitenca

José Luis Ruiz, finalment, no serà un candidat

No es presentarà
CD TORTOSA. A LA PRESIDÈNCIA

La setmana passada, a través
de l’opinió de Joaquin Celma,
Més Ebre avançava que hi havia
un altre possible candidat per a
la presidència del CD Tortosa .
Així va ser. Es tractava del soci
José Luis Ruiz (a la foto). El dis-
sabte es confirmava la informa-
ció de Més Ebre i, per tant, es
podien preveure dues possible
candidatures (una ja existia).
Ruiz, en principi, va anunciar
que, si hi havia una altra altenati-
va, que ell sumaria amb aquesta
(si hi havia entesa) o que es reti-
raria. Però aquest plantejament
va poder canviar amb el pas
dels dies. I dilluns, Ruiz va deixar
entreveure que havia fet un
equip de treball que, en aquell
moment, estava il.lusionat per
presentar-se. Per tant, una vega-
da reunides les dues candidatu-
res el mateix diumenge i amb
distàncies entre les dues quant a
propostes, va planejar la possibi-
litat de que hi haurien eleccions.
Ha avançat la setmana i l’opció
de José Luis semblava ferma i

que fins i tot podia quedar com
la que es podia comptar. No
obstant, ahir dijous, Ruiz ho va
veure d’una altra manera. Sem-
bla ser que l’equip que disposa-
va no va estar tan convençut de
tirar avant i van haver-hi nombro-
ses retirades. Aquest fet ha obli-
gat a Ruiz, que apostava pel fut-
bol base, a fer-se enrera i a
informar que no es presentarà.
Per tant, l’opció que queda ara
és l’altra possible candidatura, la
més ‘ambiciosa’ que planteja re-
cuperar terreny perdut esporti-
vament. Si no hi ha res de nou,
aquesta ha de tirar avant. La set-
mana vinent es confirmarà. 

Aquesta setmana em vaig tro-
bar a un expresident del CD Tor-
tosa que em va manifestar que
esperava el Més Ebre, diven-
dres, per conèixer les novetats
de l’estat del CD Tortosa. Em
manifestava que cada setmana
aportàvem un nou capitol. I que
les novetats es confirmaven al
cap de poques hores d’haver-les
avançat.

Avui hi ha més capitols. Pen-
so que diversos. Per a mi, un
cop diumenge les dues possi-
bles candidatures es van reunir i
es va comprovar que tenien
plantejaments divergents (la de
José Luis Ruiz apostava pel fut-
bol base i l’altra per empènyer el
primer equip i millorar la seua si-
tuació esportiva) la candidatura
de Ruiz s’havia fet forta. I va ha-

ver-hi un mo-
ment, dilluns,
que la possi-
bilitat de que
hi haguessin
eleccions no
era equivoca-
da. 

Es més, dilluns a Canal TE es
va veure a Ruiz animat. Llavors,
l’altra possible candidatura po-
dia quedar (amb l’aposta de Ruiz
pel futbol base) sense tanta
força electoral. Però el nou capi-
tol es va saber ahir quan Ruiz ja
va informar que no es presenta-
va. El seu equip inicial s’ha fet
enrera i s’ha quedat amb dificul-
tats. 

Ara només queda una opció.
I la setmana vinent s’ha de conèi-
xer oficialment. 

Un altre capitol

El partit entre el Perelló i l’Al-
deana 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.

Perelló-l’Ampolla, a Canal Terres
de l’Ebre, diumenge (22 h) 

L’opinió de Michel

IRIS SOLÀ

Jordi Sansano ha estat cessat

Pedro Garcia, nou tècnic
CF ULLDECONA

L’Ulldecona només ha su-
mat quatre punts dels darrers
divuit. L’entitat celebra l’any vi-
nent el centenari i per això,
després d’uns anys d’austeri-
tat amb un projecte localista,
ha passat ara a disposar de
més urgències per poder cele-
brar l’aniversari en una catego-
ria superior. La realitat és que
la junta directiva va decidir
destituir al tècnic Jordi Sansa-
no. I aviat es va conèixer que
Pedro Garcia, que ja va estar a
l’Ulldecona i que també va en-
trenar a l’Aldeana, Godall, la
Cava i la Sénia, és el nou en-
trenador.

Jordi Sansano declarava
que “he d’acceptar la decisió
de la junta, però no la compar-
teixo. Estem a quatre punts de
la segona plaça i penso que la
situació no és tan complicada.
Hagués hagut d’haver una mi-
ca més de paciència i con-
fiança per veure si podíem re-
dreçar l’estat actual. A més,

cal considerar que diumenge
teníem fins a set baixes de ju-
gadors que poden ser titulars.
I penso que això no s’ha valo-
rat”. Sansano afegia que “la di-
rectiva m’ha dit que és tema
de resultats. I res més. Però
sempre et queda la sensació
que alguna cosa més havia
d’existir perquè si no, no
s’entèn”. L’Ulldecona visita diu-
menge l’Olimpic de Móra d’E-
bre. De l’actualitat de la cate-
goria, dir que Oscar Camarero
torna al Pinell. 

Amposta i Jesús i Maria no poden fallar

Jornada clau
PRIMERA CATALANA

L’Amposta, en la jornada
passada, va empatar al camp
del Tecnofutbol (1-1). Becerra va
fer el 0-1 però tot es va compli-
car a la represa amb el gol local
i l’expulsió d’Oscar. L’empat és
meritori i “cal fer-lo bo diumenge
contra l’Igualada. Es un partit
clau. El triomf ens permetria te-
nir els mateixos punts que ells,
amb el golaverage a favor”, deia
Nacho, el tècnic. L’Amposta ne-
cessita el triomf per aclarir la
seua situació.

Aleix serà operat dimarts i Al-
bert Arnau, dijous de la setmana
vinent. L’Amposta, posterior-
ment, jugarà contra el líder i el

Torredembarra, segon

classificat. El conjunt torrenc ha
donat la baixa a Rosado (ha fitxat
amb la Canonja). 

El Jesús i Maria, per la seua
part, amb 7 baixes, no va fallar
contra l’Andorra, fent un partit
molt complet (6-3), el millor fins
ara. Amb intensitat i amb gran
ambient l’Aube per la presenta-
ció del futbol base, el Jesús i Ma-
ria va recordar l’equip de Segona
catalana, passant per sobre el ri-
val. Ferreres va liderar la victòria
amb tres gols. José Mari en va
fer dos i Edgar l’altre. Tot i jugar
amb deu, el Chu Maria no va do-
nar opció i està viu en la lluita per
la permanència. “Victòria impor-
tantíssima que vam encarrilar ja
a la primera part i que ens ha de
servir per agafar confiança per
als partits decisius que vénen”,
deia el tècnic José Mari. Diumen-
ge, nova final al camp del cuer.
Partit important. Baixes: Jose
Mari i Joseph per sanció i Hugo.
Tornen Albert, Pier, Víctor i Aleix.
S’espera l'evolució positiva d'I-
van Gonzalez.

L’Amposta rebrà
l’Igualada abans

d’enfrontar-se als dos
primers. El Jesús i

Maria visita el cuer, el
Vista Alegre.

Jornada
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Guillermo Camarero ha dei-
xat aquesta setmana el Sant
Mateu: “havia de pendre deci-
sions sobre la continuitat de di-
versos jugadors i això va crear
discrepances amb decisions
tècniques per una part de la
junta. I vaig decidir deixar-ho
després d’un any i mig en el
que he estat força bé i en el
que he conegut un altre futbol.
Una bona experiència”. Cama-
rero ha sonat darrerament com

a futurible
per una ban-
queta d’un
club ebrenc:
“fins ara, no-
més han es-
tat rumors. De moment, segui-
ré preparant-me esperant si
surt un projecte que m’agradi
per seguir entrenant que és el
meu desig”, responia el tècnic.
Oscar i Joanma també deixen
l’equip castellonenc. 

Camarero deixa el Sant Mateu
AQUESTA SETMANA

L’Alcanar va vèncer al Gan-
desa (1-4). Partit redó dels
d’Alfons que aviat es van
avançar amb el 0-2, gols d’Edu
i Chimeno. Desconcert dels lo-
cals que, no obstant, van pres-
sionar molt, amb opcions,
abans del descans, però sen-
se poder entrar en el partit. A
la represa, l’Alcanar va recupe-
rar la serietat defensiva i va
disposar d’espais a la contra.
Ivan Diaz va fer el 0-3. Aleix

Martí va marcar pel Gandesa
però Adrià va culminar la gole-
jada amb l’1-4. Gran partit dels
canareus que, tot i que encara
distants, volen aproximar-se a
les primeres places. El Gande-
sa veu frenades les aspira-

cions. 

Partit milimètric dels canareus
VAN SORPENDRE A GANDESA (1-4)

Ja vam informar fa unes setmanes que el R.Bítem encara no ha-
via passat per la mala ratxa que gairebé la majoria d’equips, en una
categoria oberta i que, a  la vegada, genera irregularetat, ja havien
viscut. I aquesta fase de partits l’està afectant ara, quan els petits
detalls es fan grans en contra. I així va passar, altre cop, diumenge
a Vilaseca. Crespo va fer el 0-1 mentre que el Vilaseca va empatar
abans del descans. La represa va estar oberta, amb opcions dels
dos equips. El R. Bitem va poder marcar i de l’1-2 es va passar, en
temps afegit, al 2-1 arran d’una falta. Després de quatre derrotes,
demà no es pot fallar contra el cuer Calafell.  

Quarta derrota seguida del R. Bítem, a
Vilaseca (2-1)

DEMÀ NO ES POT FALLAR, AMB EL CALAFELL

El Catalònia va perdre amb el Cambrils (2-3), en un duel
amb doble valor de punts. Cornejo va fer l’1-0 mentre que
Martell empatava a la primera meitat. A la represa, el criteri
arbitral ‘desigual’ va suposar l’expulsió de Sisco Baila. El Cam-
brils, acte seguit, va marcar l’1-2. La jugada més polèmica,
amb el partit obert, fou una ‘falta fora de l’àrea nostra que l’àr-
bitre va convertir amb un penal’. Fou l’1-3. Pau Diez, de pe-
nal, va marcar el 2-3 i el Cata, amb insistència,  va buscar un
empat que no va trobar. Tercera derrota seguida d’un Cata
que es complica i també malestar pel darrer arbitratge. 

Pas enrera del Catalònia, amb la tercera
derrota seguida

MALESTAR PER L’ARBITRATGE

El Roquetenc havia guanyat a Roda, en la jornada anterior, i, per
aquest motiu, mantenia esperances de permanència, tot i que
complicades. Per a seguir conservant-les havia de guanyar a la
Selva. I no va poder. En un partit travat i amb poques ocasions,
entre dos equips que van reflectir la seua classificació i la imperio-
sa necessitat de guanyar, l’empat final no satisfà a cap dels dos.
El jove Karim va fer l’1-0. Jugador que és juvenil i que va debutar
a Roda. Però poc després la Selva va empatar. D’altra banda, J.
Antonio Vilchez ha aclarit que continua com a president i que no
ha deixat el càrrec, com s’ha especulat darrerament.  

El Roquetenc no pot mantenir
esperances de permanència

ERA EL PARTIT CLAU, CONTRA LA SELVA (1-1)

Serà el derbi, diumenge. El Pe-
relló, necessitat perquè està
en zona de descens, rebrà
l’Ampolla, equip revelació i
que és tercer, l’ebrenc millor
classificat fruit d’una tempora-
da de somni. 

Un partit interessant amb
els afegits de la rivalitat histò-
ria de tots dos equips. Serà el
partit de la jornada per a Ca-
nal Terres de l’Ebre, transmès
el diumenge en diferit a les 22
hores.

De la jornada passada, dir
que l’Ampolla va empatar con-

tra el líder Reddis (1-1). El filial
del Reus va avançar-se al pri-
mer temps mentre que l’Am-
polla, a la represa, amb gol
d’Obi, va empatar.

Segons Miquel Cotaina, tèc-
nic de l’Ampolla, “a la primera
meitat, el Reddis va dominar
el joc. Nosaltres estàvem més
replegats, defensant amb mol-
ta intensitat. Vam tenir també
les nostres opcions, com una
de Robert o una altra de Re-
golf. Però va ser el Reddis qui
va marcar el 0-1”. A la repre-
sa, recordava Cotaina, “vam

empatar amb el gol d’Obi.
Amb l’1-1, el partit va estar
molt obert, sense arribar a
trencar-se. Els dos equips
vam seguir ben posats i si bé
ells van tenir un parell d’op-
cions, nosaltres també vam
crear-les per haver fet el 2-1.
Per tant, l’empat penso que va

ser el resultat més just”. 
L’Ampolla suma i segueix.

14 punts de 18. Es tercer. Els
deures ja els té fets: “estem
aquí per mérits propis. Ens ho
hem guanyat a còpia de treball
i així hem de seguir, gaudint
de la situació. Tot el que trau-
rem a partir d’ara serà un
plus, amb l’objectiu de poder
quedar el més amunt que sigui
possible”. Oscar i Marni van
ser les baixes. Brigi es recupe-
ra i va tornar a jugar uns mi-
nuts, com en els dos partits
anteriors.

Perelló-l’Ampolla, el gran derbi per diumenge
Els de Cotaina, en un gran moment, són tercers i voldran ampliar la seua ratxa de resultats

ELS LOCALS NECESSITEN LA VICTÒRIA PER SORTIR DE LA PART BAIXA DE LA TAULA

L’Alcanar visita el Cambrils i

el Gandesa, el Roquetenc

La Cava rebrà el 

Catalònia.

Propera jornada

La Cava va reflectir sobre el
camp la diferència existent so-
bre el cuer Calafell (0-10). Un
resultat impropi d’aquesta cate-
goria, però que marca la reali-
tat actual del conjunt calafelle-
tenc. La Cava, no obstant, cal
dir que es va agafar el partit
amb compromís, conscient que
era important després de la
desfeta contra el Vilaseca. Fins
i tot hi havien especulacions so-
bre el futur del tècnic Santi For-

ner. L’equip va jugar amb serie-
tat i motivat, i va aparcar dub-
tes. Jaime (4), Chicho, Ruibal
(2), el juvenil Rullo i Ferran (2)
foren els golejadors. La Cava
en la jornada vinent rebrà un Ca-

talònia necessitat. 

Resultat encandalós
LA VICTÒRIA APARCA ELS DUBTES (0-10)

Derbi

El partit es jugarà a les
16.30 hores

Derbi

El Tortosa va vèncer (4-1) el
Perelló i referma la seua recu-
peració (7 punts de 9). Era el
partit de les novetats, però
cap d’elles va poder debutar.
Tal com vam avançar la set-
mana passada, Sandu i Ferran
Forné han tornat. Però pel
transfer en el primer cas i, per
lesió en el segon, cap d’ells va

poder debutar. El Perelló, amb
baixes, va acabar jugant amb
deu jugador locals i juvenils
que van tenir protagonisme en
un derbi històric, era el primer
cop que visitava el camp del
Tortosa. I cal dir també que
els perellonencs es van quei-
xar de jugades que van poder
ser claus. Mohe va fer el 0-1 i Javi Asín va empatar. Amb l’1-

1, el jove Jack Cid, titular altre
cop, va marcar. “Un gol legal i
que l’assistent encara no sa-
bem perquè va anular-lo”. Ha-
gués estat l’1-2. “No desme-
reixem la victòria del Tortosa,
que va jugar bé i va merèixer-
la. Però amb el gol, poc abans
del descans, haguéssim estat
1-2. I de l’1-2 es va passar al

2-1”. Javi Asin feia el 2-1, da-
vant de la crispació perello-
nenca. 
A la represa, el Tortosa va de-
cidir amb el 3-1, “una jugada
en què prèviament a la falta,
existia fora de joc clar. I el ma-
teix asistent que va anular el
gol a Jack, no ho va veure ai-
xí”. Pau Valmanya va aconse-

guir el 3-1 mentre que ja a les
acaballes del duel, Cristian
feia el 4-1 definitiu. 

El Tortosa visita el Valls en
la jornada propera. El Perelló,
com ja hem esmentat en la no-
tícia de la part superior, rebrà
l’Ampolla en el derbi i amb la
necessitat de punts per fugir
de la zona de descens. 

El Tortosa s’imposa a un Perelló que es queixa
SANDU, SENSE EL TRANSFER, NO VA PODER DEBUTAR. FERRAN, LESIONAT, TAMPOC

El Perelló reclama un gol
‘legal’ anulat al jove Jack

Cid, amb l’1-1 al
marcador. Abans del

descans.

Protestes

SECCIÓ PATROCINADA PER:

                                       



DIVENDRES 14
DE MARÇ
DE 2014

diarimés
ebreppuubblliicciittaatt

15www.mesebre.cat

        



DIVENDRES 14
DE MARÇ
DE 201416

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

TERCERA CATALANA

Els aficionats del Tortosa es van aixecar el divendres passat al matí amb la notícia
de qui podria ser el president del Tortosa: Jose Luis Ruíz, pare del porter del Torto-
sa, Selu, que possiblement deixarà el club a finals de temporada per fitxar per un al-
tre equip d'aquestes comarques. La pregunta: ¿com un senyor des de Madrid pot sa-
ber el candidat i sorprendre a la massa social del Tortosa, només jo ho sabia, i per
primera vegada en la nostra amistat de quinze anys amb Michel Viñas no li vaig dir
qui era aquesta persona, perquè ell tampoc em va dir qui era l'altra candidatura?. Ca-
dascú es va ficar al llit amb el seu secret i els dos vam despertar divendres passat
amb la bomba informativa, i ja són dos en tres setmanes. L’altra, l'afer Rapitenca amb el possible grup
inversor. El futbol ebrenc està més viu que mai, l'Ascó va camí de la Segona divisió B, s'interessa un grup
per comprar la Rapitenca, que va acabar com un somni, res més, a Amposta lluita de poders, Jordi Pe-
rez i Toni Ruíz, que van arribar fins i tot a celebrar unes eleccions per aconseguir la presidència. La noti-
cia avui és que el candidat José Luis Ruiz va decidir ahir dijous no presentar-se, tal com en un principi po-
dia tenir previst. No val la pena contar el perquè aquesta persona no es posa a la palestra. És una llàstima
que aquesta persona no es presenti perquè era la única que tenia molt clar el projecte que volia, apos-
tant des dels patufets fins al primer equip.  L’altra candidatura té més al pensament d’apostar més pel
primer equip, fitxar i poder recuperar la Tercera divisió.  Jo en aquest projecte no hi crec. Lamento que
José Luis es retiri. Va ser el primer valent que va mostrar obertament les seues cartes i penso que l’al-
tra candidatura, si no ho ha fet, deuria trucar-li. Es una gran persona. Com Nuñez va fer amb Casaús ini-
ciant un matrimoni que va durar molts anys. Solament desitjo molt sort al nou president i que duri molts
anys. Hagués estat bé dues candidatures i unes eleccions, un fet que no s’havia vist mai en aquest club.  

DECISIÓ EQUIVOCADA: CESSAT SANSANO. No sé que ha passat. Sansano mister de l’Ulldecona, ces-
sat. Per què? Per què solament ha guanyat un partit dels darrers sis? Per que s’escapa el Camarles? Per
què volen estar a Segona catalana pel centenari?...Aquest cessament, per a mi, és gratuït. Un home del
talant de Sansano, amb els seus defectes i virtuts, no mereixia això.  Va agafar l’equip fa tres tempora-
des en descens. Va salvar-lo, quedant en el lloc 12. La passada lliga va acabar tercer, lliga de somni i en
aquesta està a quatre punts de la segona plaba. I és destituït?.  A Lizaso  el van cessar quan tenia l’as-
cens a tir i en aquesta temporada l’han tornat a trucar. Els garantitzo que l’Ulldecona no pujarà. I tot això
no té res a veure amb Pedro Garcia, experimentat entrenador (ja va estar a Ulldecona, Godall, la Cava,
Aldeana, la Sénia) i que és el nou mister. I a qui li desitjo sort. Potser la temporada propera tornin a con-
tractar a Sansano. I sé perquè ho dic. 

EL PERELLÓ-AMPOLLA EL PARTIT DEL MORBO. És curiós que els dimarts i divendres es divideixen el
camp del Perelló per la meitat, i en una entrena l'equip de Molinos, i a l'altre el de Cotaina. Un derbi inte-
ressant amb els locals molts necessitats i amb els visitants en ratxa. Jo crec, però, que guanyarà el Pe-
relló.

RAPITENCA, QUEDEN ENCARA ELS MIRACLES. Cal ser realistes, els números no corren a favor en
aquesta segona volta, és el penúltim de la taula amb 4 punts i els dos equips que van per sota porten
millor ritme, Gavà 7 punts i Vilassar, 12. Jo sóc positiu, però realista, sense golejador aquest equip no
ho té fàcil, però queden els miracles. Pateixo més veient que la Rapitenca pateix que al meu equip dels
meus amors ,el Barça. Altres rapitencs potser patiran més veient al Barça que al seu equip, que fa una
dècada que no van a veure'l. El diumenge passat, la Rapitenca pel seu joc va merèixer un empat davant
del Palamós (segon millor equip de la segona volta), però aquest any no té ni sort, ni golejador, les da-
des estan aquí a les deu últimes jornades, només una victòria i aquesta in extremis en els últims minuts
contra el Gramanet. El diumenge vinent visitaran el líder Montanyesa, si guanyen poden sortir alguns ju-
gadors pentinats al zero. La Rapitenca té molt a guanyar i poc a perdre, sort Rapitenca.

PRIMERA CATALANA. L'Amposta encara no sap el que és guanyar en camp contrari, però va treure un
punt d'or en Tecnofutbol i jugant amb deu jugadors, no va voler arriscar seu míster; l'equip de Nacho re-
cordem que està a dos punts del descens i els tres rivals que l'esperen dos d'ells comanden la classifi-
cació: Martinenc i Torredembarra, mentre que l'Igualada està immers encara en descensos. Sempre que
juga els dissabtes, a l’Aube, el Jesús i Maria perd o empata, sempre que juga en diumenge guanya, ho
va fer a l'Amposta i aquesta jornada davant l'Andorra, tot i tenir set baixes (Iván, Pier, Víctor, Albert, Hu-
go, Iku, Aleix Arques). El Jesús i Maria va fer sis gols, per a que després molts diguin que es perd quan
es juga amb deu jugadors, és millor jugar amb deu que amb set baixes. El Jesús i Maria té quatre partits
clau, dos consecutius al seu camp, Viladecans i Almacelles, i la visita de dos implicats per al descens, Al-
picat i Tecnofutbol, la bona notícia és que potser ara es juguin els partits els diumenges. Aquesta cate-
goria és atípica aquest any, el Torreforta i Torredembarra lluitant pels ascensos a tercera, i el millor equip
de la segona volta, l'Almacelles.

SEGONA CATALANA. Jornada a jornada es confirmen els meus pronòstics, Reddis campió, Morell sub-
campió, aquest equip té la màgia del seu golejador, Samu, i la incorporació de Borja per donar consistèn-
cia al mig camp. A l'Ampolla no hi ha ningú que li esternudi. Ni el líder, el Reddis, no va poder amb ell, el
contraatac de l'Ampolla és letal, va merèixer guanyar. El Tortosa va guanyar a un Perelló que per cir-
cumstàncies al final va jugar amb cinc juvenils (Jack Cid , Marc Martí, David Vila, Rubén Sánchez i Guillem
Franch) i tots els jugadors en l'onze final d'aquesta població excepte Mohe. El Gandesa aquest any no té
atac, només 1,47 gols per partit, va perdre davant d'un Alcanar que en les últimes quatre jornades ha
marcat quinze gols i no ha cedit ni un punt. El Remolins-Bítem està en crisi, del segon lloc al vuitè i ja van
quatre partits sense puntuar i és l'equip número 14 a la segona volta. La Cava va guanyar per deu gols,
el míster del Calafell va ser sincer “No érem ni un equip de Quarta Catalana érem pitjor”, i la meva pre-
gunta és: ¿per què la Cava no juga sempre igual en camp contrari?. Al Jesús Catalonia l'àrbitre els va per-
judicar, un gol fantasma que no va entrar, i a més un Cambrils que està en ratxa. Els millors equips de la
segona volta són: Morell 16 punts, Alcanar i Valls amb 15, Ampolla 14, Tortosa i Reddis amb 10, Cam-
brils i Vila-seca 10. Vaig dir que els implicats al descens de Tarragona s'espavilarien, el Vila-seca i Cam-
brils ho estan fent, el Roda està jugant millor, sols una derrota en les últimes quatre jornades i la Canon-
ja ha fitxar a Rosado, ex-Torredembarra, que aquesta temporada ha jugat al primer equip i després al filial,
equip que és líder del tercer grup de Tercera Catalana. Roquetenc, només en dues ocasions aquesta tem-
porada ha estat imbatut dues jornades i el dissabte va ser una d’elles. El millor va ser que eren convo-

José Luis Ruiz retira la seua candidatura

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

cats 7 jugadors entre els del filial i juvenils. Tal i com van passant les jornades, el Perelló i el Jesús Catalonia
es van complicant la classificació, els dos van perdre i els quatre equips immersos en descensos: Roda, Ca-
nonja, Vila-seca (nou míster, Lazaosa) i Cambrils van puntuar i dos van guanyar, però la victòria del Catllar i
del Jesús i Maria poden fer el gran miracle, que se salvin i pugi el que promociona, i en aquest cas només
baixin tres equips. Per acabar l’actualitat de la categoria, una abraçada a Leandro i  tota la seua familia per
la mort del seu pare. Molt d’ànim.

TERCERA CATALANA. En aquesta jornada va haver-hi un moment que perdien Camarles, Ulldecona i Delte-
bre per 0-1, per a què després diguin que en una mateixa jornada poden punxar de vegades els tres millors,
però no va ser així, va remuntar el Camarles amb dos gols de Marc Prades, recordem que aquest jugador no
va ser titular, el va castigar una mica el míster Bartolo. Però contra el Batea serà titular. No va merèixer guan-
yar el Camarles, l'Olímpic es va merèixer com a mínim l'empat. El líder a casa no està fi, però malgrat tot ja
treu vuit punts al tercer classificat, el que li confirma la promoció assegurada. I ull a la dada, el Camarles no-
més ha guanyat 4 partits d'una manera amplia: contra el Vilalba, Pinell, Remolins B i Alcanar B. El Deltebre va
remuntar amb dos gols de les seves estrelles, Marc Baiges i De la Torre, i l'únic que no va poder fer-ho va
ser l'Ulldecona que no va tenir el seu dia tot i les ocasions creades, l'equip està anímicament molt tocat per
les lesions, i només una victòria en les últimes cinc jornades, com diu el seu míster:  “Estava en el guió per-
dre contra el Móra per falta d'efectius”. La realitat és que és l'equip número 12 a la segona volta. Els tres se-
güents partits són difícils: Olímpic, Batea i La Sénia, els tres segur que no els guanyarà. Vaig dir que guanya-
ria el Sant Jaume al meu equip, La Sénia, i així va ser, tot i que l'equip local va remuntar un 0-1 i va guanyar
en els últims minuts, i l'àrbitre no va xiular un penal clar a favor de La Sénia. A Santa Bàrbara aquesta tem-
porada no només marca Carlos Gilabert, sinó que dotze dels seus jugadors també han ‘mullat’, i a més, de
les 23 jornades, l’equip de Subirats n’ha marcat en 21. L'àrbitre no va estar encertat a Corbera ni a Alcanar
però com dic sempre els àrbitres també juguen i corren. La següent jornada,partits claus: Batea-Camarles,
Olímpic-Ulldecona i Flix-Deltebre, els asseguro que de Camarles, Ulldecona i Deltebre un guanyarà, però dos
poden sucumbir amb una derrota o un empat.

L'ULLDECONA FEMENÍ POT PUJAR A PRIMERA DIVISIÓ. Mai s'havia vist, més de 200 persones per veure
el partit de les noies de l'Ulldecona contra el líder, Sector Montserratina. A la primera part guanyava el visi-
tant, i a la segona va remuntar el local, es van fer de rifa 99 euros, la marca del primer equip era de 118 eu-
ros, amb la qual cosa queda confirmat que aquest equip de l'Ulldecona té gairebé més tirada que el primer
equip. L'Ulldecona ja líder va empatar a punts amb el Montserratina. En la jornada propera, un altre partidàs,
terceres contra segones, La Cava-Ulldecona, no s'arrencaran els pèls aquestes jugadores, però si les sama-
rretes. Proposo un partit per a les festes majors, les noies de l'Ulldecona contra el primer equip, segur que
hauran més de 500 espectadors.

UN JUGADOR LI VA DIR A UN LINIER DE TOT MENYS BONIC. No diré el nom, però és un jugador de Segona Ca-
talana. Fa dues jornades es va guanyar la cinquena targeta a pols perquè el diumenge volia jugar. No estava en el
terreny, estava a la banqueta per lesió, i li va dir de tot al linier, una, dues, tres, quatre i cinc vegades, i al final aquest
jutge li va treure la targeta per a que el deixés tranquil, i el jugador va aconseguir l'objectiu, ho sento no puc dir el
seu nom. Sergio Ramos, però dins del camp, també va fer-ho. 

El cuer va vèncer a un Vilalba que
no va estar a l’alçada en el partit
més important de la temporada.
Les seues opcions passaven per
aquesta jornada. I va fallar. Un gol
en pròpia porteria va significar l’1-
0. David Martinez feia el segon
local. Xavi Gilbert marcava el 2-1 i
deixava oberta la represa. Però,
tot i acabar amb dos més, el
Vilalba no va poder. I veu més
lluny la permanència. Diumenge,
nova final: contra el S. Jaume. 

REM. BITEM-VILALBA 2-1

El Pinell va signar una nova victò-
ria. Amb els fitxatges, ha millorat. I
això que Andrei va fer el 0-1. Però
Ruben i Manzano van remuntar
abans del descans. A la represa,
un gol en pròpia porteria i un altre
de Ruben van finiquitar un duel en
què els caleros no van quedar del
tot d’acord amb l’arbitratge. El
Pinell, amb dues victòries, aclareix
la seua situació. L’Ametlla haurà
de seguir patint. 

PINELL-L’AMETLLA 4-1

L’Ulldecona, assetjat per les baixes
des de fa moltes jornades, es va
veure sorprès per un Móra la Nova
efectiu i pràctic. Els locals, a més,
van tenir la pòlvora mullada i no van
estar encertats ofensivament.
Narcís va fer el 0-1 a l’inici de la
represa. L’Ulldecona ja va jugar
contrarellotge i Magí va sentenciar
un triomf valuós. Els locals tenen
dubtes i es distancien del líder. 

ULLDECONA-MÓRA N. 0-2

Victòria il.lusionant d’un Batea que
pot somiar amb l’ascens. Miquel
va fer l’1-0 per a l’Horta. El Batea
es va quedar amb deu per l’expul-
sió del seu porter. Un jugador de
camp es va posar sota els pals. I
els de Joan Vallès que van remun-
tar amb gols de Cristian (2) i Enric.
Triomf que impulsa al Batea que
és tercer i diumenge rebrà el líder.
L’Horta veu frenat el seu impuls. 

HORTA-BATEA 1-3

Moltes dificultats va tenir el líder per
superar un Olimpic que es va
avançar amb gol de Johan. Marc
Prades, a la banqueta, va aparèixer
al minut 41 i al 44 va fer un gol sal-
vador. La represa va estar oberta, i
també incerta. Fins que, com a
Deltebre, a manca de pocs minuts,
Marc feia el 2-1 que significava un
triomf d’or per al líder davant un
Olimpic que mereixia més.  

CAMARLES-OLIMPIC 2-1

Triomf agònic del Deltebre que es
manté a la segona plaça. L’Aldeana,
ben posada, va fer el 0-1 amb un gol
a l’estil Messi d’Albert Monforte.
Abans del descans el Deltebre va
reaccionar i el debutant Marc Baiges
va empatar. La represa fou oberta.
L’Aldeana va dificultar molt el joc
local i el partit era d’empat, fins que
a darrera hora una bona jugada va
culminar-la el pichichi De la Torre. 

DELTEBRE-ALDEANA 2-1

Corbera i Flix van empatar. Un
empat que no satisfà a cap dels
dos equips en l’intent d’acostar-se a
la segona plaça. El partit va ser
intens, amb polèmica i és que l’àrbi-
tre no va agradar a ningú. Juan
Caballos, un bon fitxatge, va fer l’1-
0. Joan Porta empatava a la repre-
sa. El partit va estar obert, trepidant
amb jugades dubtoses. Al final, 1-1.
Els dos equips amb opcions. 

CORBERA-FLIX 1-1

El Santa es va refer després de la
derrota contra el Pinell, en un duel
en el que tenia nombroses baixes.
Va recuperar gent i també efecfivi-
tat en un partit igualat i amb més
iniciativa de l’Alcanar, tot i que poca
claredat en els darrers metres. Iker
va fere l 0-1. Reverté empatava a la
represa i Jaume i Gilabert, ja al
final, van establir l’1-3 definitiu. 

ALCANAR-S.BARBARA 1-3

Victòria vital del Sant Jaume contra
la Sénia (2-1). Era una final i el Sant
Jaume va imposar-se remuntant a
darrera hora amb un gol de Joan
Marc. Els visitants van reclamar un
penal no xiulat. El S. Jaume també
va reclamar jugades a l’àrbitre. El
partit fou intens i emocionant. 

SANT JAUME-LA SÉNIA 2-1
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Móra Nova-l’Ametlla (16.30 h)
diumenge 

Olimpic-Ulldecona (17 h)
Batea-Camarles (16 h)
la Sénia-Horta (16 h)

Vilalba-S. Jaume (16.30 h)
Aldeana-Rem. Bítem (12 h)

Flix-Deltebre (12 h)
S. Bàrbara-Corbera (17 h)

Alcanar-Pinell (16.30 h)

RESULTATS

23 jornada, Tercera catalana  

Pinell-l’Ametlla 4-1

Ulldecona-M. Nova 0-2

Camarles-Olimpic 2-1

Horta-Batea 1-3

Sant Jaume-la Sénia 2-1

R. Bítem-Vilalba 2-1

Deltebre-Aldeana 2-1

Corbera-Flix 1-1

Alcanar-S. Bàrbara 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 23 49 24 52

2. Deltebre 23 39 17 46

3. Batea 23 60 42 44

4. Ulldecona 23 51 30 42

5. Flix 23 46 29 40

6. Corbera 23 48 37 39

7. Horta 23 34 38 35

8. la Sénia 23 47 33 34

9. S. Bàrbara 23 42 38 33

10. Aldeana 23 37 40 31

11.  Móra Nova 23 41 35 31

12. Pinell 23 42 43 29

13. Olimpic 23 49 47 28

14. l’Ametlla 23 42 45 27

15. Alcanar 23 31 44 25

16. S. Jaume 23 32 58 25

17. Vilalba 23 25 62 18

18. R. Bítem 23 24 77 8

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

R. Bítem-Calafell (16 h)
Reddis-Vilaseca (17 h)
la Selva-Canonja (16 h)

Roquetenc-Gandesa (16.30 h)
diumenge 

Cambrils-Alcanar (12 h)
la Cava-Catalònia (16 h)

Perelló-l’Ampolla (16.30 h)
Valls-Tortosa (16.30 h)

Roda Berà-Morell (16.30 h)

RESULTATS

23 jornada, Segona catalana

Gandesa-Alcanar 1-4

Catalònia-Cambrils 2-3

Calafell-la Cava 0-10

Vilaseca-R. Bítem 2-1

l’Ampolla-Reddis 1-1

Tortosa-Perelló 4-1

Morell-Valls 4-0

Canonja-Roda Berà 2-2

Roquetenc-la Selva 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 23 52 9 56

2. Morell 23 44 21 45

3. l’Ampolla 23 44 29 42

4. Valls 23 39 30 41

5. Tortosa 23 43 30 38

6. Gandesa 23 34 30 38

7. Alcanar 23 63 43 37

8. Rem. Bítem 23 45 33 36

9. la Cava 23 36 28 36

10. Vilaseca 23 33 31 30

11. Catalònia 23 31 30 28

12. Canonja 23 32 37 27

13. Roda Berà 23 25 34 26

14. Cambrils 23 31 35 25

15. Perelló 23 34 60 25

16. la Selva 23 29 55 16

17. Roquetenc 23 20 51 14

18. Calafell 23 19 78 11

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

Després del partit contra el
Sabadell, l’Ascó no va estar a
l’alçada a Castelldefels on va

caure per 4-0, deixant 
de ser el líder.

Ensopegada
PRÒXIMA JORNADA

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

Santfeliuenc-Santboià
Vilassar-Gavà

Rubí-Castelldedefels
Ascó-Europa (diumenge 12 h)

Figueres-Cerdanyola
P. Mafumet-Manlleu (12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 28 15 8 5 44 25 53
2. Ascó 28 15 7 6 40 27 52
3. Europa 27 15 6 6 38 21 51
4. Cornellà 28 16 3 9 42 32 51
5. Rubí 28 15 5 8 43 30 50
6. Rubí 28 15 5 8 43 30 50
7. Palamós 28 14 7 7 51 41 49
8. P. Mafumet 28 13 7 8 29 21 46
9. Santfeliuenc 28 12 6 10 31 26 42
10. Manlleu 28 11 7 10 33 29 40
11. Figueres 28 8 11 9 38 40 35
12. Castelldefels 28 8 10 10 34 33 34
13. Masnou 28 8 9 11 28 37 33
14. Santboià 28 8 8 12 40 42 32
15. Vilafranca 28 9 5 14 33 38 32
16. Cerdanyola 27 6 12 9 38 47 30
17. Rapitenca 28 6 9 13 26 47 27
18. Vilassar 28 6 7 15 28 44 25
19. Gavà 28 7 3 18 31 43 24
20. Gramanet 28 2 5 21 16 53 11

Tercera divisió RESULTATS
28a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Torredem-Martinenc

Amposta-Igualada (diu 17 h)

Torreforta-Tecnofutbol

Tàrrega-Catllar

Balaguer-Alpicat

Andorra-Horta

V. Alegre-J. i Maria (diu 12 h)

Vilanova-Viladecans

Marianao-Almacelles

RESULTATS

23 jornada, Primera catalana

Almacelles-Martinenc 4-0

Igualada-Torredem. 0-3

Tecnofutbol-Amposta 1-1

Catllar-Torreforta 2-1

Alpicat-Tàrrega 0-0

Horta-Balaguer 1-1

J. i Maria-Andorra 6-3

Viladecans-V. Alegre 2-3

Marianao-Vilanova 0-4

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 23 46 24 50

2. Torredembarra 23 36 26 42

3. Tàrrega 23 27 20 41

4. Torreforta 23 44 29 40

5. Viladecans 23 34 26 39

6. Horta 23 36 27 35

7. Almacelles 23 35 29 34

8. Vilanova 23 32 20 34

9. Catllar 23 26 26 31

10. Igualada 23 30 33 31

11. Amposta 23 33 34 28

12. Andorra 23 36 45 26

13. Tecnofutbol 23 25 32 26

14. Balaguer 23 25 40 26

15. Marianao 23 24 30 24

16. J. i Maria 23 36 48 23

17. Alpicat 23 20 40 19

18. Vista Alegre 23 27 43 17

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-Roqu. (17.30 h)

la Cava-Benissanet (16 h)

S. Jaume-Godall (16 h)

Tivenys-J. i Maria (16.15h)

diumenge

Bot-Muntells (16.30 h)

la Galera-Ascó (16.30 h)

la Galera-Ascó (16.30 h)

RESULTATS

24a jornada 4a catalana

Arnes-Roquetenc 2-2

Benissanet-Campredó   1-2

Xerta-la Cava 2-4

Muntells-S. Jaume      1-2

Ascó-Bot 4-3

J. i Maria-la Galera     0-2

Catalònia-Tivenys  2-3

Giestar-Ebre E.             2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       21 92 9 63

2. Campredó  22 92 9 63

3. Roquetenc  22 57 31 45

4. Tivenys      22 50 29 43

5. Ginestar     21 53 23 42

6. Benissanet  2142 45 37

7. Arnes        21 32 23 36

8. Catalònia   21 41 30 36

9. Ascó        21 55 51 28

10. la Cava   22 40 43 28

11. Ebre E    22 24 32 28

12. Jesús i M 21 39 42 27

13. la Galera  22 19 28 25

14. Bot         22 31 53 17

15. Xerta      22 34 74 13

16. S. Jaume 22 11 89 4

17. Muntells  21 14 71 2

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Levante-Fontsanta

S. Andreu-Olerdola

Valls-Riudoms

F Vilafranca-S. Cugat

C. Clar-Santboià

Tortosa E-Molins

Gladiador-Vilanova

RESULTATS

21a jornada 

Vilanova-Fontsanta 1-2

Olerdola-Levante 1-2

Riudoms-Suburense 2-2

S. Cugat-E Valls     0-1

Santboià-F Vilafranca     2-2

Molins-C. Clar 2-0

Gladiador-Tortosa E. 1-10

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 59 20 54

2. Tortosa E 70 26 48

3. Molins 70 29 45

4. E Valls 52 29 21

5. C Clar 66 35 38

6. Vilanova 42 29 38

7. Santboià 45 43 38

8. Levante 30 37 29

9. F. Vilafranca 36 37 28

10. S. Andreu 42 52 27

11. S. Cugat 39 46 25

12. Suburense 33 45 21

13. Riudoms 29 42 18

14. Olerdola 33 60 12

15. Gladiador 24 91 5

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Borges-Pla

Icomar-Vinyets

Begues-Quintinenc

Montserratina-Gavà

la Cava-Ulldecona

Vallirana-Monjos

S. Sadurní-Cunit

RESULTATS

19a jornada 

Cunit-Pla 5-0

Vinyets-Borges 6-2

Icomar-Quintinenc 5-0

Gavà-Begues 0-10

Ulldecona-Montserratina 2-1

Monjos-la Cava 1-3

S. Sadurní-Vallirana    5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 114 16 50

2. Ulldecona 112 17 50

3. la Cava 98 15 47

4. Icomar 71 15 46

5. Cunit 76 47 34

6. Begues 69 40 32

7. Vinyets 48 73 22

8. Pla 39 63 20

9. Quintinenc 33 50 19

10. S. Sadurní 30 50 18

11. Monjos 39 54 18

12. Borges 44 138 12

13. Vallirana 22 74 10

14. Gavà 14 157 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Ulldecona-Amposta

Alcanar-la Sénia

Vinaròs i Aldeana

descansen

Rapitenca-Tortosa

Perelló-Flirey R. Bítem

Roquetenc-J. i Maria 

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 26

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
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Els dies 28 de febrer i 1 de
març, a la ciutat de Santiago
de Compostel·la va tenir lloc
el XIII Campeonato de
España de Grups Show. Uns
600 patinadors/es hi van par-
ticipar oferint un gran espec-
tacle i demostrant la seva
qualitat tècnica i coreogràfi-
ca. L'aconteixement va aple-
gar aproximadament unes
3.000 persones cada dia .
Fou dissabte quan es va dis-
putar la modalidat de Grups
Show Petits on el C.P. l'Aldea
amb el seu programa Jo! va
aconseguir classificar-se en
tercer lloc. És el primer cop
que el grup show de l'Aldea
aconsegueix pujar al podi
estatal, en aquest cas per a
assolir el bronze, la qual cosa
els dóna el passaport per a
participar en el proper
Campionat d'Europa a

Amsterdam. El programa del
grup entrenat per Manel
Villarroya destaca per la seva
originalitat, dificultat tècnica,
patinat amb gran rapidesa i
agilitat, amb un vestuari molt
acurat, amb una història que
contar i un missatge a trans-
metre.
El primer lloc va ser per al
C.P.Blanes i el segon per al
C.P.A. Sant Celoni, la qual
cosa indica que el patinatge
català està present en l'elit
nacional i internacional.

El CP L’Aldea, tercer lloc al
Campionat d’Espanya

PATINATGEES BUSCARÀ SUPERAR ELS 200 PARTICIPANTS

El Nucli de tecnificació Priorat
Tortosa aportava a 4 del seus
judoques a la selecció catalana
per la disputa de la fase sector
del campiona d’España Júnior,
aquesta fase sector està com-
posta per les comunitats de
Catalunya, Valencia, Múrcia i les
Balears.
Carla Montañez a -48 Kg. guan-
yant els seus dos primers com-
bats i classificant se per la semi-
final, on també guanyar; per-
dent la final i quedant en segon
lloc.
Marc Castella a -60 Kg. va pas-
sar la seva lliga com a primer,
però en els encreuaments va
perdre la semifinal, fent bronze;
encara que per determinar el
primer o segon tercer va caure
derrotat, quedant com a segon
tercer, sense classificar se per
al campionat d’España.
Jordi Borrell a -66 Kg. guanyar
el primer combat i perdre el
segon, a continuació va guan-
yar els dos combats de repes-

ca i espera per fer la lluita de
bronze, a Cristòfol que venia de
l’altre quadre, enfront de qui va
perdre quedant en cinquè lloc.
Cristòfol Daudén a -66 Kg. va
guanyar tos els combats fins a
la semifinal on va perdre; i jugar
se el bronze enfront del seu
company de club Jordi, al que
va guanyar després d’un com-
bat molt intens on tots dos van
tenir la possibilitat d’alçar se
amb el triomf. Al combat per pri-
mer o segon tercer guanyar al
minut i mig de començar ,d’un
Ippon de Tai-Otoshi assegurant
se la classificació per a la fase
final del Campionat d’España.
Tant Carla com Cristòfol junta-
ment amb Dainé Cordero, (que
ja estava classificada al ser la
primera del ranking nacional de
copes d’Espanya), es trobaran
a finals d’aquest mes a la resta
dels judoques classificats dels
diferents sectors o via copes
d’Espanya, a la final del
Campionat d’Espanya Junior.

Fase Sector Est Campionat Espanya
JUDO

En un difícil partit contra el líder
de la categoria, l’Handbol
Tortosa Hidrocanal va des-

plaçar-se a Ascó contra qui
havia perdut el partit de la pri-
mera volta per tres gols de

diferència però amb l’espe-
rança de poder refermar les
bones sensacions esportives
que acompanyen la recupera-
ció del bon joc en tota la sego-
na volta.Les tortosines iniciaren
el partit amb la motivació i l’ac-

titud esperada, molt concentra-
des i amb una defensa ben
posicionada van avançar-se al
marcador en els primers
minuts. Les locals van saber
reaccionar reduint la diferència
de tres gols i, amb una defensa

contundent, van poder donar la
volta al marcador arribant a la
mitja part amb un avantatge de
quatre gols (12-8). Les visitants
no van desanimar-se i van
emprendre la segona part fent
un joc seriós i disciplinat.

Reduint l’avantatge a mesura
que els minuts passaven fins a
arribar l’empat. Final obert i
amb decisions arbitrals discuti-
des per les visitants. Hagués
pogut passar de tot. Al final,
21-20.

Un gran derbi
HANDBOL. 21-20

Marxa Cicloturista Terres de l’Ebre
L'afició pel ciclisme d'esbar-
jo ve de lluny a Tortosa i les
Terres de l'Ebre i és habitual
veure nombrosos grups de
cicloturites omplint les
carreteres els caps de set-
mana. Fidels a la tradició, la
veterana Penya Ciclista Baix
Ebre organitza la 27ena edi-
ció de la Marxa Cicloturista
Terres de l'Ebre el diumenge
23 de març, amb la previsió
de superar els dos-cents ins-
crits de la passada edició.
La participació pot acabar
sent encara més important
si tenim present que el dia
abans, dissabte 22 de
març, un centenar de ciclo-
turistes vinguts d'arreu de
Catalunya i de l'Estat han
escollit Tortosa per celebrar
la seva trobada anual. El
regidor d'Esports, Pere
Panisello, i el president de la
Penya Ciclista, Raül Querol,

han presentat aquest matí
els detalls de la Marxa.
La Marxa Cicloturista tindrà
dues modalitats, amb sorti-
da a les 8 hores des del
pavelló firal de Tortosa.
Xerta, Aldover i Tortosa. La
segona marxa, de 130 km,
continuarà per Roquetes i
per la carretera del Port,
amb final al Portell. La
Marxa no és competitiva.

El tercer lloc dóna opció
per a participar al

Campionat d’Europa

Satisfacció
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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 

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

PREPARACIÓ:

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

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

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

Plat de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Bacallà a la papillota  

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

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè en general amb alguns núvols d'evolució al Pirineu durant la tarda.
A partir del vespre hi hauran núvols baixos al vessant nord del Pirineu. A
més, de matinada i fins a l'inici del matí circularan algunes bandes de núvols
alts pel litoral i prelitoral, sobretot al terç sud.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Mínimes lleugerament més baixes al litoral i prelitoral i semblants a la resta.
Les màximes pujaran lleugerament. Les temperatures mínimes oscil·laran
entre -5 i 0 ºC al Pirineu, entre -2 i 3 ºC al Prepirineu i a la depressió Central,
entre 1 i 6 ºC al prelitoral i entre 5 i 10 ºC al litoral. Les temperatures màxi-
mes es mouran entre 14 i 19 ºC al Pirineu i entre 16 i 21 ºC a la resta del
país.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent en general. Fins a primera hora del matí serà regu-
lar amb algunes boires i boirines a punts de la depressió Central.

Vent
Serà fluix i de direcció variable amb predomini del terral al litoral de mati-
nada i al final del dia. S'imposarà el vent de component sud i est al litoral a
les hores centrals del dia.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL  I NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 6°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Aytés Meneses, Agustí    

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

Renau Audi, Hereus de Manuel   

Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Xavier Ferre - Lluis Ferre 

Passeig Canal, 7  (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus innovadors  amics  et faran  estar
a l'avantguarda , però  per això  et veuràs
obligat  a adaptar-te .

Taure
20/4 al 19/5

Es presenten certs  projectes  en el sec-
tor  professional  que aportaran  amb ell
canvis  importants  de cara al futur.

Bessons
20/5 al 21/6

Serà  un moment  per aventurar-te a sortir  de
la rutina  i descobrir  noves perspectives.
T'interessarà fixar-te  en com treballen  els
demés  i aprendre  d'ells.

Cranc
22/6 al 21/7

Aquesta és  una jornada  per  centrar-te  en tu
mateix. Analitza  els teus  canvis d'humor  o la
característica que has  heretat  directament
dels teus  progenitors .

Lleó
22/7 al 22/8

La teva parella  es pot  mostrar  massa  ima-
ginativa  i probablement  en alguns moments
et trametia  la sensació  que viu  en un món
d'il·lusions. De totes maneres  escolta-la .

Verge
23/8 al 21/9

Els  serveis  que durant  el dia  d'avui  has
realitzat  et poden  posar en contacte  amb
la gent  observadora  i que té  una forma  de
pensar  diferent a  la majoria.

Balança
22/9 al 22/10

Has de dedicar més temps  als teus  fills
, a les teves obres , a la teva creativitat .
A exterioritzat  , en  definitiva,  les idees
que et fan  sentir  lliure.

Escorpí
22/10 al 21/11

La relació  amb  la llar familiar, la mare , el
barri o els amics  de la infància t'aporta
seguretat  , però  ha  arribat  el moment
d'abandonar  el niu . Vola.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aquesta  serà una jornada  propícia  per
buscar  un lloc  en el qual  pots expressar
les teves idees  sense  que ningú no et
molesti.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les recompenses  que t'aporta  la vida  t'a-
judaran  a reafirmar  la teva personalitat , i
que  sentis  molta  més  confiança  amb les
que penses  i amb  el que fas.

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs  la possibilitat  d'avançar  a tots  els
teus  companys  i obrir  camí, però  atenció
que aquesta  sigui  una opció compatible
amb el respecte  degut  als  que t'envolten.

Peixos
19/2 al 20/3

Apareixerà en la teva vida, per la porta de l'a-
mor , una persona  estranya , sorprenent  i que
et conquerirà  a base  de contar-te  històries
curioses  plenes  de misteri.
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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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Nascut des d'un grup de
Tècnics i Voluntaris vinculats
a la FAAV, el “Grup de recre-
ació històrica Capital de la
Castellania”, el projecte pre-
tén aprofitar un punt com és
el castell d'Amposta, pròxim
al mar i al riu i vital en moltís-
sims moments de la Histò-
ria, i oferir, cada dos anys, la
recreació d'un fragment del
nostre passat per a repre-
sentar en aquests esdeveni-
ments a totes les nostres
ciutats, pobles, terres i ai-
gües: les nostres Terres de l'
Ebre trepitjades per moltes
civilitzacions.

El projecte compta amb
un treball en xarxa que arriba
fora de les nostres terres i
permet establir llaços d'unió,
com els creats el primer any
amb els Cavallers de Llíria.
Enguany s'ha pogut traçar
conveni amb una de les as-
sociacions més prestigiosa

d'espanya i referents del
món en l'àmbit, l'Associació
Cultural d'Amics del Museu
Històric Militar de València,
que amb més de quinze anys
d'experiència en l'àmbit de
les recreacions històriques
acudirà a amposta després
d'haver passat pel setantè
aniversari del desembarca-
ment de normandia a Bayeux
(França).

Aquest any la Recreació
commemorarà el bicentenari
de la Guerra del Francès. 
Des de la FAAV animem a
participar a totes les perso-
nes, empreses i administra-
cions interessades en que
les Terres de l'Ebre donen a
conèixer la seua història. 

El de les Recrea-
cions Històriques és un pro-
jecte que vol unir el món de
l'educació, l'investigació, la
teatralització, el comerç, el
turisme i l'espectacle. Entre
lluites, conferències, música
i exposicions coneixerem
com vivien els ampostins de
l'any 1814.

II Recreació Històrica,
centrada en la Guerra del Francès

Després de l'èxit de la
primera, celebrada ara
fa dos anys, la Federa-
ció d'Amposta d'Asso-
ciacions de Veïns pre-
senta enguany la
segona Recreació Histò-
rica, que tindrà lloc els
dies 13, 14 i 15 de juny.

De la Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns

CADA DOS ANYS

Els dies 13, 14 i
15 de juny

ACTUALITAT

ORIOL

               


