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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

Estem en uns dies de manifesta-
ció i de defensa del territori
ebrenc, principalment del nostre
riu. Paral.lelament, a nivell espor-
tiu, també es vol lluitar pel terri-
tori, per crear un nou projecte
que englobaria les Terres de
l’Ebre amb un club de futbol. La
idea passaria per crear un club
que disposaria d’un equip el
més potent possible per jugar a
la màxima categoria que fos
possible. Es podria establir un
itinerari per emplaçar el camp
on disputar-se els partits com a
local. Aquest seria el club de les
Terres de l’Ebre, que podria
abarcar com una selecció ideal
del territori i que comptaria
amb la seua gestió pròpia. Ja
ha existit la primera reunió i, tot
i que a hores d’ara el projecte
sembla complicat i inverosimil,
ja està sobre la taula. P3

Terres de l’Ebre, un futur club de futbol?

El president d'ERC, Oriol Junqueras, acompayat del diputat al Parlament Lluís Salvadó, del presi-
dent de la Federació de l'Ebre Gervasi Aspa i d'altres càrrecs del partit, s'ha reunit a Tortosa amb
membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. El president republicà ha fet una crida per a la
participació en la manifestació del proper 30 de març. Les Terres de l’Ebre ja es mobilitzen.

P4

'Fem una crida a participar en la manifestació’

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Tortosa
liquida el pressupost 2013 amb un resultat
positiu de 4,5 milions. 

P5

Esports. No hi ha candidatures per a la
presidència del CD Tortosa. Però hi haurà
president al mes de juny.                           

P11

Terres de l’Ebre. Recollida intensiva de
signatures ‘per la independència’ aquest cap de
setmana. L’ANC comptarà amb el suport de
l’AMI.                                                     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 

En data 10 de maig de 2013
mitjançant resolució del direc-
tor general de Transports i
Mobilitat es va autoritzar a
l’empresa HIFE, SA a la modifi-
cació de l’itinerari de la con-
cessió de servei públic regular
de transport de viatgers per
carretera i la modificació del
calendari –horari en el servei
Deltebre-Sant Jaume-Tortosa-,
provocant entre d’altres coses
la supressió d’algunes para-
des entre d’elles les anomena-
des de CATXINA i LLOBET
(zona del Molí dels Mirons de
Deltebre).
La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Deltebre en
sessió de data 16 de juliol de
2013 va acordar sol.licitar al
Servei Territorial de
Transports a Tarragona que
s’inclogués dintre de l’itinerari
de la concessió de servei
públic regular de transport de
viatgers per carretera i la
modificació del calendari
–horari en el servei Deltebre-
Sant Jaume-Tortosa- la parada
de bus anomenada “LLOBET” i
per tant que es modifiqués la
resolució de data 10 de maig
de 2013, tenint en compte
que es podia veure afectada
una gran part de la població
del nostre municipi, concreta-
ment tota la zona del Molí dels
Mirons fins al carrer Pintor
Sorolla (que es la primera
parada que hi ha al nostre
municipi), generant-se greus
problemes per a una gran part
de població del nucli de Jesús
i Maria com pot ser, entre d’al-
tres, de mobilitat per a la gent
gran per a desplaçar-se a la

primera parada que es troba
al carrer Pintor Sorolla, és a
dir, dos quilòmetres de la nos-
tra població sense servei de
bus.
L’empresa HIFE, SA va presen-
tar de nou al.legacions davant
dels Serveis Territorials de
Transport a Tarragona, infor-
mant desfavorablement la
petició de l’Ajuntament de
Deltebre, entenent que les
necessitats de proximitat dels
usuaris del nostre municipi
estaven més que cobertes.
De nou, la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de
Deltebre en sessió de data 24
de setembre de 2013 va acor-
dar per presentar al.lega-
cions, sol.licitant de nou (pels
motius abans esmentats) al
Servei Territorial de
Transports a Tarragona la
inclusió dintre de l’itinerari de
la concessió de servei públic
regular de transport de viat-
gers per carretera i la modifi-
cació del calendari –horari en
el servei Deltebre-Sant Jaume-
Tortosa- la parada de bus ano-
menada “LLOBET”.
Fins al dia d’avui ens han fet
cas omís i per tot l’esmentat
anteriorment i com a regidor
de governació de l’Ajuntament
de Deltebre vull fer extensible
públicament la MEVA QUEIXA
i INDIGNACIÓ per la supressió
d’aquestes dues històriques
parades de bus, que deixen
sense servei a una gran part
de població del nostre munici-
pi.

JORDI TORRES FABRA
Regidor de Governació

El Servei Territorial de Transports a

Tarragona i l’empresa Hife deixen sense

servei de bus a tota la zona del Molí dels

Mirons de Deltebre

Opinió

Actualitat

‘Som pocs i hem d’estar units. I quan ho hem
estat, hem aconseguit els reptes”. Es ben cert.
Estem en uns moments en els que, després de
10 anys, les Terres de l’Ebre es tornen a mobilit-
zar per defensar-se, per protegir el seu patrimo-
ni, allò que més estima. Estem en uns moments
en què torna la unitat, en què hi ha una mateixa
bandera, en què estem vertebrats. I això, malau-
radament, no passa sempre. Però el riu ens
uneix. I així es tornarà a manifestar el dia 30 de
març. Les Terres catalanes de l’Ebre es posaran
en escena per defensar-se. Emotiu. 
I enmig d’aquesta inèrcia reivindicativa, apareix
una proposta que al seu dia ja va manifestar el

rapitenc Fernando Garcia al programa MINUT 91
de Canal TE. Es una proposta de crear un club
esportiu ebrenc, que uneixi esforços del territo-
ri i, a més, amb una administració federativa
pròpia. La proposta sembla complicada però
aquí està. Cadascú és lliure d’opinar-ne però la
nostra obligació, la de Més Ebre, és informar-ne
d’una qüestió d’actualitat en uns instants d’efer-
vescència ebrenca.
L’aclariment ja va per davant de que es conside-
ri viable o no. Simplement, apropem una realitat.
El temps dirà si s’hi està d’acord o no. Però
nosaltres l’hem exposada perquè té fonaments i
està sobre la taula.  s

Editorial

Les Terres de l’Ebre es mouen

Fa pocs dies, la Direcció General
d’Urbanisme ha fet pública la nova propos-
ta del Pla director de les construccions
agrícoles a les Terres de l’Ebre, una pro-
posta que a més d’un ens ha deixat ben
gelats en veure que no s’ha incorporat gai-
rebé res de tot el que des dels ajuntaments
de les Terres de l’Ebre, i concretament des
del Baix Ebre, havíem treballat, consensuat
i proposat per a l’esmentat Pla director.
És un Pla director que, en la definició, ens
diu que 'té per objecte donar resposta a un
problema endèmic d’aquest territori rela-
cionat amb la regulació de les construc-
cions de caràcter tradicional del sòl agríco-
la...' o 'la manca d’un marc normatiu que
de manera específica reguli les possibles
actuacions sobre aquest patrimoni arqui-
tectònic rural ha desembocat en una situa-
ció complicada tant pels propietaris com
per les administracions competents, atesa
la manca de suport legal necessari per
posar en valor un patrimoni que es susten-
ta en la història i la tradició i en una mane-
ra pròpia de les Terres de l’Ebre de viure i
entendre el sòl rústec i l’activitat agrícola'.
Aquestes definicions i els objectius que les
acompanyen, a més de les afirmacions
que el mateix director general d’Ordenació
del Territori i Urbanisme va fer en l’extensa
reunió que vam dur a terme a la seu del
Consell Comarcal del Baix Ebre
(9/04/2013), van crear una gran expecta-
tiva i el convenciment que amb aquesta
proposta i l’ampli debat que es proposava
es podria elaborar un document en què es
recollirien les aportacions dels ajunta-
ments dels nostre territori perquè, de
forma consensuada, es presentés una pro-
posta unitària a la Direcció general
d’Ordenació del Territori que, amb les
correccions pertinents, hi donaria el visti-
plau. Així ho vam fer i així ho vam treballar
en dues sessions més (17 de juliol i 4 de
setembre de 2013) entre els ajuntaments
del Baix Ebre. Fruit d’aquest treball i de la
bona sintonia entre els ajuntaments i el
Consell Comarcal es va elaborar un docu-
ment consensuat amb diverses propostes.
Finalment, els documents elaborats als
consells comarcals, i per obtenir el màxim
consens, es van debatre en una sessió de

treball (23-10-
2014) al con-
sell comarcal
de la Ribera
d’Ebre.
La frustració
ha estat quan
hem rebut de
la Direcció
G e n e r a l
d ’Ordenació
del Territori i
Urbanisme el
document que
reflectia la normativa urbanística, en fase
d’aprovació inicial, del PDU de les cons-
truccions agrícoles tradicionals de les
Terres de l’Ebre: gairebé res d’allò que
havíem parlat, documentat, proposat i
escrit s’ha mantingut. Ni tan sols les prime-
res propostes elaborades com a base per
desenvolupar el document que els ajunta-
ments havíem consensuat, i que tenen
com a principal objectiu establir un marc
normatiu que, de manera específica, a
l’Ebre, reguli les futures construccions de
masets.
Ni la superfície mínima per edificar és la
que vam proposar (en secà, d’1 ha han
passat a 4,5 ha; en regadiu, de 0,5 ha han
passat a 1ha) ni l’agrupament de finques
per aconseguir la superfície mínima s’ha
tingut en compte, com tampoc no es
podrà incrementar la superfície construïble
en funció de la dimensió de la finca, ni s’ha
respectat la proposta d’alçada, ni es per-
metrà la compartimentació interior, ni les
obertures podran ser a tres façanes ni tin-
dran les dimensions que vam proposar els
ajuntaments, ni els porxos i rafals els que
habitualment es construeixen, ni quasi res
d’allò que hem estat anys reivindicant i que
durant un any hem treballat des dels ajun-
taments, en aquest cas, del Baix Ebre.
Però el pitjor és que si s’aprova amb
aquests criteris, en algun cas, serà una
normativa més restrictiva que molts dels
plans d’urbanisme que tenim els ajunta-
ments en l’actualitat, amb la qual cosa no
estem d’acord en absolut.

Paco Gas
Alcalde de Roquetes

Masets de nova construcció: 
de l’expectativa a la frustració

Opinió

Divendres passat es van reunir a
Sant Jaume d'Enveja tots els
alcaldes del Delta de l’Ebre i els
Presidents dels Consells

Comarcals del Baix Ebre i
Montsià amb l'objectiu d'articular
un front comú en contra del nou
Pla de Conca de l'Ebre.

Alcaldes del delta en contra 
del Pla de Conca

En nom de l'equip de Més Ebre, demanem
disculpes per l'error de maquetació ocasionat

en l'edicte del jutjat de Tortosa del passat
14/3/2014. Disculpin les molèsties.
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Juzgado Primera Instancia 4 Tortosa
Pl. Estudis, s/n
Tortosa Tarragona

Procedimiento Abintestato derecho catalán 74/2014 Sección R

EDICTO

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

La idea passaria per crear
un club que disposaria
d’un equip el més potent
possible per jugar a la
màxima categoria que fos
possible. Es podria esta-
blir un itinerari per
emplaçar el camp on dis-
putar-se els partits com a
local. Aquest seria el club
de les Terres de l’Ebre,
que podria abarcar com
una selecció ideal del terri-
tori i que comptaria amb la
seua gestió pròpia. A la
vegada, la resta d’equips
ebrencs, de Segona,

Tercera i Quarta catalana,
continuarien competint
però ho podrien fer amb
una Federació ebrenca
que es podria crear per
administrar el futbol del
territori. Un fet que, lògica-
ment, no es veu amb bons
ulls des de l’actual esta-
ment federatiu. 
La realitat és que, tot i que
de forma discreta i no
públicament, hi ha clubs
que es mostren molestos
perquè consideren que no
es valora les dificultats
que existeixen a les Terres
de l’Ebre per poder com-
petir amb altres clubs que,
proporcionalment, amb
menys dificultats per la
seua ubicació geogràfica,
reben més ajudes. A més,
es creu que amb les com-
plicacions existents avui
en dia, als clubs, en gene-
ral, no se’ls ajuda i cada
any hi ha més costos fede-
ratius. 
El projecte del club que
podria representar les
Terres de l’Ebre està en
fase embrionària. Ha
hagut una primera reunió.

Jordi Pérez, president de
l’Amposta, va assistir-hi,
tal com va manifestar a
Canal Terres de l’Ebre.
Jordi va aclarir que només
va ser una primera presa
de contacte i, d’entrada,
va veure “molt complicat
el projecte. Amb més con-

tres que pros”. En qualse-
vol cas, aquest possible
projecte ha de quedar clar
que no té vinculació direc-
ta en el seu plantejament
amb cap club. 
D’altra banda, hi ha clubs
que temen represalies si
s’arribés a fer una

Federació i haguessin de
canviar. El tema, en plena
efervescència de la defen-
sa de l’Ebre, està candent.
Es embrionari i podria pas-
sar que no tingués cap
conseqüència. 
Però a hores d’ara està
sobre la taula. I Més Ebre

ja n’informa perquè cada
dia hi haurà més clubs que
també ho estaran amb
d’altres reunions que es
poden dur a terme. 

En unes setmanes de reivindicació ebrenca, pot sortir
també la possibilitat de crear un club de futbol territorial

Estem en uns dies de
manifestació i de defen-
sa del territori ebrenc,
principalment del nostre
riu. Paral.lelament, a
nivell esportiu, també es
vol lluitar pel territori,
per crear un nou projec-
te que englobaria les
Terres de l’Ebre amb un
club de futbol. 

Un projecte que està en fase embrionària però que ja ha tingut una primera reunió

Consistiria en crear una pròpia Federació que inclouria els equips i, a més, n’hi hauria un competint en la màxima categoria possible

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Hi ha clubs que creuen que la Federació no
té en compte les dificultats reals que 

existeixen a les Terres de l’Ebre:  ‘no se’ns
tracta igual. Hi ha equips que reben ajudes

que nosaltres, molt més lluny, no tenim de la
mateixa forma, proporcionalment’

El malestar s’agreuja quan es comprova

que cada temporada, els clubs en general,

veuen com han de pagar més diners per

costos federatius quan tothom sap de les

dificultats que hi ha per tenir ingressos

Poc a poc s’anirà parlant amb els clubs. N’hi

ha que ho veuen complicat i que temen

represalies si acabessin donant suport a un

projecte per crear un estament que 

gestionés el futbol a les Terres de l’Ebre

La idea passaria per
crear un  club del
territori, amb un

equip que jugaria en
la màxima categoria
possible, dins de la

FCF. 
La resta ho faria en 

competicions 
pròpies que 

gestionaria una 
pròpia Federació

ebrenca.
Seria una alternativa
a l’actual, en la que
estarien inscrits els

clubs que ho 
desitgessin.
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EN UN MINUT

-El PSC proposa agrupar la
contractació d'espectacles
festius a Amposta i oferir
entrades bonificades als
col·lectius desafavorits.
Antoni Espanya insisteix en
la necessitat d'optimitzar al
màxim els escassos recur-
sos municipals.

-El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha posat en
marxa les xerrades “Sigues
conseller per un dia!”.
Aquestes, dirigides als alum-
nes dels centres de primària
de la comarca, tenen la fina-
litat de donar a conèixer la
tasca que realitzen els con-
sellers comarcals i els dife-
rents serveis que presta
l’ens en el seu dia a dia.

-L'Ajuntament del Pinell
ha estat el primer de les
Terres de l'Ebre en aprovar
la moció del Col·lectiu de
Dones de les Terres de
l'Ebre i la Candidatura
d'Unitat Popular (CUP) en
contra de la llei de l'avorta-
ment. El ple municipal cele-
brat el passat dijous 13 de
març va aprovar el text per
unanimitat de totes les for-
ces polítiques amb represen-
tació al consistori (Progrés
Municipal, Convergència i
Unió i Esquerra Republicana
de Catalunya).

-Accident mortal per una
col·lisió frontal entre dos
camions, a la N-340 a l’altu-
ra del punt quilomètric
1.118 a l’Ametlla de Mar i
els Mossos d’Esquadra van
rebre l’avís a les 3.30 h de la
matinada de dijous. En l’acci-
dent, el conductor d’un dels
vehicles pesants ha mort.
Segons el SEM, l’altre xofer
ha resultat ferit ‘menys greu’
i ha estat traslladat a l’hospi-
tal Sant Joan de Reus.
-Ahir es van posar en servei
els trens de la rodalia del
Camp de Tarragona i els
quatre semidirectes entre
Tortosa i Barcelona, que
reduiran el temps de viatge
entre 14 i 23 minuts.

Més notícies

AJUNTAMENT DE L’ALDEA
EDICTE

La Corporació Municipal, en la seva sessió del passat 7 de març de 2014, va adoptar l'acord la part dispositiva del qual diu:

1er.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, amb tota la documentació que conté l'expedient ela-
borat per dur-la a terme, i que es tramita per ampliar les condicions d'ús en tanatori a la zona de cases familiars clau 3 de L'Aldea.

2on. Exposar ho al públic, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d'anuncis de la Corporació, en la web municipal, en el Butlletí Oficial de la Província, en
el Diari Oficial de la Generalitat, al diari Mes Ebre i en el Diari de Tarragona, durant el termini d'un mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o al·legacions.

3er. Tramitar l'esmentada modificació d'acord amb el procediment establert  a les disposicions legals vigents, i complint amb tot el què s'especifica a la legislació
aplicable.

Restarà exposat al públic, a la Secretaria de la Casa de la Vila, durant el termini assenyalat, a l'objecte de presentació de possibles reclamacions o al·legacions.

L'Aldea, 12 de març de 2014.

L'Alcalde-President
Daniel Andreu i Falcó.

Tal com informa
Aguaita.cat, el ministre
d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient, Miguel Arias
Cañete, i el conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, s’han reunit a
Madrid en una cita en la
que també han estat pre-
sents  el secretari d’Estat
de Medi Ambient, Federico
Ramos, la directora gene-
ral de l’Aigua, Liana Ardiles,
i el cap de gabinet del
ministre. Vila ha reconegut
a la sortida que no han
abordat el tema clau, els
cabals ecològics, i que la

Generalitat manté la seua
postura de recórrer el Pla
actual davant les institu-
cions europees. Això si,
les dos parts s’han planifi-
cat properes reunions de
cara a la revisió del Pla de
Conca a partir del 2015.
"Anem a consensuar un pri-
mer diagnòstic científic
que ens permeti racioana-
litzar aquesta discussió i
asserenar l'ànim", ha apun-
tat Vila. El conseller ha
anunciat que ha convocat
per al proper 4 d’abril la
Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres
de l’Ebre amb l’objectiu de
consensuar amb el territori
l’estratègia a seguir per
garantir la preservació del

tram baix del riu a curt, mig
i llarg termini. El secretari
d'Estat de Medi ambient,
Federico Ramos, ha mani-
festat que el Ministeri ha

sol·licitat a Catalunya
“col·laboració i diàleg per
trobar les millors solucions
per al Delta de l'Ebre”, la
conservació del qual inte-

ressa "a tots", ha dit. Ha
continuat insistint, però, en
que amb el pla aprovat “
compleix amb els deures
d'Espanya davant la Unió
Europea en matèria de pla-
nificació”, que no vol dir
que no es puguin millorar o
depurar, ha afegit.
La Plataforma en Defensa
de l’Ebre, en roda de prem-
sa, gairebé a la mateixa
hora de la reunió entre
Cañete i Vila, ja ha apuntat
quines eren les seues
expectatives respecte al
resultat probable de la tro-
bada: “No esperem absolu-
tament res, però és bo que
es troben”, diu Manolo
Tomàs. 
(foto: Magrama)

Vila anuncia la convocatòria de la Comissió per a la Sostenibilitat el 4 d'abril

El ministre Cañete i el conseller de Territori i Sostenibilitat mantenen les posicions sobre el Pla després de la seua trobada a Madrid

El president d'ERC, Oriol
Junqueras, acompayat del
diputat al Parlament Lluís
Salvadó, del president de la
Federació de l'Ebre Gervasi
Aspa i d'altres càrrecs del
partit, s'ha reunit a Tortosa
amb membres de la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre. Després de posar en
comú els diversos punts de
vista, Junqueras ha valorat
en roda de premsa la reu-
nió. El president republicà
ha recordat que 'mantenim
una lluita compartida amb
la gent de la Plataforma
des de fa molts anys' i com
ell mateix des del
Parlament Europeu li va
dedicar molta atenció a la
defensa del riu Ebre.

Després de reafirmar els
compromisos que ERC
sempre ha mantingut amb
les Terres de l'Ebre,
Junqueras ha manifestat
que 'en alguns aspectes,
sembla que haguem tornat
enrere amb la màquina del
temps'. El president repu-
blicà ha fet una crida a la
participació més massiva
possible a la manifestació
del 30 de març convocada
per la Plataforma perquè
'ens hi juguem una part del
futur d'aquestes terres, i
Esquerra intentarà ajudar el
màxim possible, com ha
ajudat fins ara'. 
Per a Junqueras, 'una de
les claus és la mobilització
ciutadana, l'altra clau és la
feina que es pugui fer des
de les institucions catala-
nes però, sens dubte, una

de les més importants serà
la feina que es farà des
d'Europa, des del
Parlament Europeu i des de
la Comissió Europea, que
és una de les que més va
contribuir a aturar l'ame-
naça del passat i és una de
les que més contribuirà a

aturar l'amenaça actual'.
Sobre l'oferta de diàleg per
revisar el Pla hidrològic de
conca aprovat expressada
pel ministre Cañete, el pre-
sident d'Esquerra ha dit que
'el que vol Cañete és garan-
tir-se un lloc com a comis-
sari de la Unió Europea i,

per tant, li convé tenir un
ambient el més pacífic pos-
sible fins que aconsegueixi
aquest lloc de comissari'. 

D'aquí que si hi ha
tensió, protestes i es posen
en evidència els molts
incompliments que han fet
els governs espanyols al
voltant del Pla de conca i de
la Directiva Marc de l'Aigua,
no sigui el millor escenari
perquè ell pugui acabar
sent comissari. És per això
que Junqueras ha demanat
als ciutadandans de
Catalunya que 'estiguin
atents i no es deixin temp-
tar per les bones paraules
d'un ministre que ja ha dit
que no té cap intenció de
rectificar les grans línies
que posen en perill el Delta,
les Terres de l'Ebre i, sobre-
tot, la gent que hi viu'.

Junqueras: 'Fem una crida a participar en la manifestació del 30 de març
en defensa del riu i del delta de l'Ebre perquè ens hi juguem el futur'

Demana als ciutadans de Catalunya que no es deixen temptar per les bones paraules del ministre Cañete

ACTUALITAT

ACTUALITAT
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AJUNTAMENT DE CAMARLES
BAIX EBRE-TERRES DE L'EBRE

EDICTE
Aprovat prèviament per la Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2014 el projecte presentat per la Sra. Elisabet Martí Mauri, consistent en la construc-
ció en sòl no urbanitzable d'un projecte de rehabilitació de casa rural existent (masoveria) a la partida del Cementiri, polígon 10, parcel·la 29, d'aquest terme
municipal, d'acord amb l'establert a l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, i 23.1 b) del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, s'exposa a informació pública durant el termini d'un mes, perquè tots
aquells que es considerin afectats per l'obra esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin convenients.

Es podrà examinar l'expedient a la secretaria d'aquest ajuntament durant les hores d'oficina de 9 fins a 13,30 hores.

Camarles, 17 de març de 2014.
L'ALCALDE

Joan Curto Querol

El context econòmic encara
complicat i les constants
limitacions legislatives que
imposa el Govern de l'Estat
a les administracions locals
no han estat obstacle sufi-
cient perquè “l'Ajuntament
de Tortosa hagi registrat els
millors resultats de la seva
història en la liquidació del
pressupost”. El resultat
pressupostari de 2013
dóna un saldo positiu de
4.493.340 euros, el roma-
nent de tresoreria ascen-
deix a 3,7 milions i l'estalvi
brut (diferència entre ingres-
sos i despeses corrents) és
de 7,8 milions, que queda
en 4 milions descomptades
les amortitzacions. El pas-
sat 2013 també es va fer
una amortització de deute

rècord: 3,8 milions, que
manté l'objectiu d'arribar a
finals mandat amb un
endeutament municipal infe-
rior al de 2007. L'alcalde
de Tortosa,Ferran Bel, i la
tinent d'alcalde de Serveis
Centrals, Matilde Villarroya,
han presentat els detalls de
la liquidació pressupostària
i també han informat sobre
l'import de les factures
extrajudicials, que s'aprova-
ran en el proper Ple ordina-
ri, i que també suposen una
fita històrica: 196.227
euros, molt lluny d'anys on
les factures sense consig-
nació pressupostària o
entrades amb retard havien
arribat a superar els 3
milions d'euros (any 2002).
L'alcalde ha atribuït aquests
"excel·lents resultats" a una
"gestió òptima dels ingres-
sos", que no vol dir precisa-
ment més càrrega fiscal,

ans al contrari, ja que a la
congelació i bonificacions
socials d'impostos dels
últims exercicis se'n
podrien afegir de noves i de
més generals. Es podrien
rebaixar impostos l'any
vinent si aquestes xifres es
mantenen. 
Bel ha tingut paraules dures
cap a l'executiu central, en
el seu afany regulador de

l'administració local, il·lus-
trant-ho amb la impossibili-
tat de poder recórrer a
aquest resultat econòmic
positiu quan la ciutadania
més ho necessita. Bel ha
aprofitat per recordar que
més del 90 per cent dels
ajuntaments catalans, entre
els quals Tortosa, han pre-
sentat recurs d'inconstitu-
cionalitat a la Llei de

Racionalització i
Sostenibilitat de
l'Administració Local
(LRSAL). Pel que fa a les
factures extrajudicials, l'al-
calde i la regidora han tin-
gut paraules d'agraïment a
tots els regidors i personal
de l'Ajuntament per l'esforç
en la gestió acurada del
pressupost. En relació a
l'endeutament, actualment
s'està en els 48 milions
aproximadament i l'objectiu
aquest 2014 és acabar en
els 44, per tal de finalitzar
el mandat, el maig de
2015, per sota dels 42 que
hi havia el 2007, quan
Ferran Bel va prendre pos-
sessió de l'alcaldia per pri-
mera vegada. L'alcalde ha
recordat que les altres
administracions deuen uns
5,6 milions d'euros a
l'Ajuntament de Tortosa
(5,9 a 31-12-13).

Els ajuntaments de l’Ametlla
de Mar, l’Ampolla, Sant
Carles de la Ràpita i Alcanar
han arribat a acords pun-
tuals que permetran posar
en marxa diverses actua-
cions conjuntes de promo-
ció turística, amb el sopluig
de la Diputació de
Tarragona. Els acords ja fa
mesos que es treballen “des
de la voluntat de mancomu-
nar accions que permetan
assolir objectius comuns
mitjançant l’esforç repartit
en l’àmbit turístic, costaner

o de qualsevol altre actiu
que comparteixin les quatre
poblacions de la costa de
l’Ebre”.
De moment, la primera de
les accions serà una promo-
ció conjunta dels actius
turístics de les quatre pobla-
cions a nivell nacional, que
permeta captar visitants en
períodes fora de la tempora-
da tradicionalment turística.
La voluntat dels quatre ajun-
taments és la de compartir
promoció a fires, accés a
noves tecnologies, dinàmi-

ques econòmiques i posicio-
naments que puguen benefi-
ciar al conjunt dels ciuta-
dans.
Segons Andreu Martí, alcal-
de de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar, “hem de
fer un esforç per unir més
que buscar diferències i
tirar endavant de manera
conjunta projectes com la
promoció de la línia de
costa, d’actius comuns que
tenim en els nostre territori,
esforços que han de revertir
en els nostres municipis”.

Godall ha canviat la seva
fisonomia urbana després
que s'hagin enllestit les
obres de cobertura del
barranc de la Caldera, en
el tram que passa pel mig
del poble, i s'hagi habilitat
un nou espai públic que
compta amb un parc infan-
til. "Aquesta actuació dóna
un gran eixample a l'entorn
de la plaça de la
Cooperativa, un dels
indrets més visitats de
Godall", ha subratllat l'alcal-
de, Francesc Miró, que ha
apuntat, a més, que "l'obra
millora la seguretat, ja que
tenir el barranc obert tot
just al mig del poble com-
portava un cert perill".
L'obra ha tingut un cost de
217.000 euros i ha anat a
càrrec de la Generalitat, la
Diputació i l'Ajuntament.

Godall ha canviat
‘la seua fisonomia

urbana’

El delegat del govern de les
Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, juntament amb el
president del Consell
Comarcal del Montsià, va
presidir el Consell
d’Alcaldes i Alcaldesses del
Montsià. En el transcurs de
la sessió els alcaldes van
fer palès el seu rebuig al Pla
Hidrològic de la Conca de
l’Ebre, perquè el consideren
un atac als interessos
socials, ambientals i econò-
mics del Delta i de les
Terres de l’Ebre. En aquest
sentit, van acordar fer un
front institucional comú per
defensar els interessos del
territori i que el cabal mínim
ambiental sigui el que va
determinar la Comissió per
a la Sostenibilitat.

Rebuig al Pla de
Conca de l’Ebre

L'Ajuntament de Tortosa liquida el pressupost 2013
amb un resultat positiu de 4,5 milions

L'alcalde es compromet a rebaixar els impostos l'any vinent si es manté la recaptació d'ingressos municipals

Entre l‘Ametlla, l’Ampolla, la Ràpita i Alcanar

ACTUALITAT

Accions de promoció conjunta
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Les obres de condiciona-
ment previstes consistei-
xen en millores en aquells
punts on els camins pre-
senten dificultats per a la
circulació o representen un
perill en la seguretat viària.
En aquest sentit, el presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler,
ha destacat que "l'acondi-
cionament de tota aquesta
sèrie de camins permet
donar resposta a les
necessitats plantejades
per molts municipis de la
comarca i, a la vegada,
beneficiar als ciutadans
que circulen en aquests
punts". Els projectes que
s'executen, en aquests
moments, corresponen als
municipis de l'Aldea,

Aldover, Alfara de Carles,
l'Ametlla de Mar, Benifallet,
Camarles, Paüls, Tivenys,
Xerta, i les EMD de Bítem i
Campredó. Durant l'any
2014 està prevista una
segona actuació en
camins municipals a la
resta de municipis de la
comarca. El tractament
s'adequa a cada cas en
funció de les necessitats
de la calçada, des del trac-
tament superficial de reg
asfàltic amb graveta, fins
al formigonat de determi-
nats trams. 
El vicepresident de
Territori i Sostenibilitat,
Tomàs Castells, ha mani-
festat que "es continuarà
treballant en la mateixa
línea per tal de configurar
una xarxa local de camins
que s'adapti a les necessi-
tats del territori". 

Les actuacions esmenta-
des tenen com a objectiu
garantir la comunicació
viària entre els diferents
pobles, així com l'accés a
les cases i nuclis habitats

de la comarca. 
Aquestes s'emmarquen en
un pla de camins, en el
qual els municipis partici-
pen cada dos anys, que té
la finalitat de donar suport

a ajuntaments i entitats
municipals descentralitza-
des per tal d'arranjar i
millorar els camins públics
municipals.

Aquest cap de setmana,
dies 22 i 23 de març,
l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) tornarà a
realitzar una recollida
intensiva de signatures de
la campanya “Signa un
vot”. Aquest cop,
per tal de sumar esforços
i arribar al màxim possible
de llocs, la campanya es
realitzarà juntament amb
l’Associació de Municipis
per la Independència.
L'alcalde de Flix i secreta-
ri de l'executiva de

l'Associació de Municipis
per la Independència
(AMI), Marc Mur, ha mani-
festat el suport de l'entitat
municipalista a la campan-
ya de l'Assemblea
Nacional Catalana.
Per la seua part, l'alcalde
de Tortosa i vicepresident
de l'AMI, Ferran Bel, ha fet
una crida als ciutadans
que encara no han signat
perquè ho facen, i també
perquè aquells que ja ho
han fet porten amics,
familiars o companys a

signar.
A les Terres de l’Ebre unes
35 territorials de l’ANC
muntaran parades a les
seves poblacions fent que
al territori s’arribi vora als
100 punts de recollida.
Amb aquesta campanya
l’ANC vol recollir el màxim
de signatures per dema-
nar al Parlament de
Catalunya que exhaureixi
totes les vies que hi hagi
per convocar una consulta
i, si no és aquesta no és
permesa, que es declari la

independència. 
D’altra banda, aquest cap
de setmana a les Terres
de l’Ebre també compta-
rem amb la presència de
la Carme Forcadell, la pre-
sidenta de l’ANC, que rea-
litzarà dos actes al territo-
ri. 
El primer d’aquestes serà
a la Sènia demà dissabte
a les 19 hores al Centre
Obrer i el segon serà a
Tortosa el diumenge a les
12 hores al Passeig
Central del Parc

Muncipial. 
Tan mateix, el mateix diu-
menge 23, “també ens
visitarà el Bus per la inde-
pendència que farà una
ruta per diversos munici-
pis del Territori”. Aques t
farà una primera
parada a Tortosa i estarà
fins a les 14 hores i
desprès passarà per
Santa Bàrbara i
Masdenverge fins arribar
a Amposta, lloc on estarà
durant tota la tarda de diu-
menge.  

El Departament de
Benestar Social i Família
convoca els ajuts per a
famílies en què hagi tingut
lloc un naixement, adopció,
tutela o acolliment sotmès
al nivell d'ingressos
Per sol.licitar aquests ajuts,
el naixement, adopció, tute-
la o acolliment s'ha de pro-
duir entre l'1 de gener i el
31 d'agost de
2014(14.03.2014) i cal
demanar hora a l'Àrea de
Serveis Socials de
l'Ajuntament de Deltebre.
L'objecte d'aquestes pres-
tacions és donar suport
econòmic a les famílies en
què hagi tingut lloc el naixe-
ment, adopció, tutela o aco-
lliment d'un o més infants,
per raó de l'atenció que
aquestes hi dediquen i per
tal de prevenir situacions de
vulnerabilitat.

Ajuts per
naixement
d’infants, a

Deltebre

Dilluns, 17 de març, els
cinc regidors de
l'Ajuntament de Flix que
fins ara formaven part del
Grup Municipal del PSC,
van lliurar un escrit al
Registre d'Entrada de
l'Ajuntament on cada un
comunica que abandona el
citat grup i passa a ser
regidor no adscrit. Entre
aquests, hi és l'alcalde de
Flix, Marc Mur.
En l'escrit presentat s'hi fa
constar que "El PSC d'avui
no és el PSC al que nosal-
tres ens vam comprome-
tre a representar al
Municipi”. Tot plegat, com-
portarà la desaparició del
Grup Municipal del PSC.

Desaparició del
Grup Municipal 
del PSC a Flix

El Consell Comarcal del Baix Ebre inicia les obres
de millora en camins municipals de la comarca

“Els que presenten dificultats per a la circulació o poden comportar un perill en la seguretat viària”

Aquest cap de setmana. L’ANC comptarà amb el suport de l’AMI

ACTUALITAT

Recollida intensiva de signatures «per la independència»
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EN UN MINUT

-Els membres de l’Àrea
Municipal de Turisme de
l’Ametlla, visiten a Moscou
per segon any consecutiu la
MITT, The Moscow
International Travel &
Tourism 2014. Segons
Vicent Martí, regidor de l’À-
rea de Turisme el fet d’anar
l’any passat a la MITT va
donar els seus fruits aquest
estiu passat ja que l’Ametlla
de Mar va comptar amb aug-
ment de visitants russos
atrets pels actius dels muni-
cipi entre ells el Tuna Tour.
Així, el lloguer de xalets per
part de turistes russos va
augmentar un 15% aquesta
temporada passada.  A
més, segons una enquesta
realitzada del Turisme a un
centenar de comerços de
vila la incidència de turisme
rus ha augmentat un 30%.
Així mateix, Deltebre enceta
la promoció internacional
amb l’assistència a l’esmen-
tada fira de Moscou.
-La travessera de l'N-340
a l'Aldea suspèn en mobilitat,
seguretat viària i adequació
urbana, segons una audito-
ria del RACC que li atorga
una puntuació de 35 sobre
100, la pitjor de les analitza-
des a tot Catalunya. I reco-
mana que es realitzi un estu-
di per acabar transformant
la via en un carrer urbà.
-La junta de personal
docent a l'Ebre ha convo-
cat una setmana de mobilit-
zacions.

-El Plenari de l'Ajuntament
de Móra d'Ebre va aprovar
per unanimitat la incoació de
l'expedient de resolució de
l'adjudicació del projecte de
barranc de les Morenes. La
decisió es va adoptar davant
de la manca de finançament
suficient per part de l'empre-
sa adjudicatària com per
poder tirar endavant l'execu-
ció del projecte. L'alcalde,
Joan Piñol, va manifestar
que el projecte "no s'ha rea-
litzat per manca de finança-
ment, no pas perquè no
sigui viable". 

-El jutge del cas Innova ha
desestimat retirar la imputa-
ció al gerent d'Ambulàncies
Baix Ebre, Coslado Garcia,
pels presumptes delictes de
suborn, delicte societari i trà-
fic d'influències.
-Desmantellen 2 punts de
venda de droga al nucli
antic de Tortosa.
-El pub Lo Sumarino de
Rasquera, obligat a tancar
durant sis mesos per una
denúncia dels Mossos arran
d’una inspecció en la que
haurien detectat una perso-
na consumint un porro a l’ex-
terior del local. Informa
Aguaita.cat.

Més notícies

Joan Pere Gómez i
Comes, de l’Ametlla de
Mar (Baix Ebre) –46 anys,
serà el candidat de
Convergència Democràtica
de Catalunya a les Terres
de l’Ebre a les eleccions
al Parlament europeu que
se celebraran el proper
25 de maig. Així es va
acordar aquesta setmana
al consell de federació de
CDC on va ser escollit per
unanimitat. Gómez,
actualment el cap de l’ofi-
cina del Delegat de la
Generalitat de Catalunya a
les Terres de l’Ebre, ha ha
donat les gràcies a totes
aquelles persones que li
han donat el seu suport i
ha mostrat la voluntat de
“treballar, des d’Europa,
per les Terres de l'Ebre i
per Catalunya defensant
els interessos del territo-
ri”.
El nou cap de llista de la
Federació al territori ha
explicat que "el moment
actual que es viu a
Catalunya és motivant,

amb una reivindicació
territorial que hem de fer
arribar a Europa on hem
de transmetre que el
poble català vol decidir
democràticament el seu
futur”. 
És per aquest motiu que
Gómez ha manifestat que
“treballaré al costat de
Tremosa per assolir que
el proper 9 de novembre
els catalans i les catala-

nes puguin votar”.
El moment actual, i per
una altra banda, també
coincideix amb l’aprova-
ció del nou Pla de Conca.
Per al nou candidat això
és “una motivació afegida
per a lluitar pel territori
defensant els interessos
de les Terres de l’Ebre a
Europa per aconseguir la
retirada d’aquest nou
Pla”.

Joan Pere Gómez i Comes, candidat de CDC a les 
Terres de l’Ebre a les eleccions europees

El cap de llista de la federació al territori s’ha mostrat molt il.lusionat i compromès amb aquesta nova responsabilitat

ACTUALITAT

El diputat republicà, Lluís
Salvadó i el president de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Gervasi Aspa
han denunciat en roda de
premsa la manca d'un conve-
ni de gestió de moltes obres
incorporades al Pla Integral
de Protecció del Delta de
l'Ebre (PIPDE), que ja s'han
acabat, algunes des de fa
més de dos anys, i no han
entrat en funcionament.
Salvadó ha explicat que
durant mesos han fet un
seguiment d'aquestes obres,
i malgrat estar acabades, no
han estat recepcionades per
cap administració per fer-ne
la seva gestió. ERC ha pre-
sentat quatre preguntes per
escrit i dues Propostes de
Resolució al Parlament de
Catalunya per evidenciar i
denunciar aquesta situació i
aconseguir el màxim d'infor-
mació possible al respecte.
Salvadó ha recordat que 'les

obres del PIPDE havien d'a-
nar destinades a solucionar
tot un conjunt de problemes i
situacions greus heretades al
territori des de fa dècades, i
moltes d'aquestes atuacions
van ser consensuades entre
els governs de l'Estat i de la
Generalitat, entre les adminis-
tracions locals, i entre el món
científic i ecologista del nos-
tre territori'. ERC ha identifi-
cat vuit obres acabades per
ACUAMED, i que a hores
d'ara 'estan mortes de riure'.
Segons el diputat republicà,
'aquestes obres acabades i

no entregades ni a la mateixa
administració de l'Estat que
és qui les ha executat ni a la
Generalitat que possiblement
les podria gestionar sumen
una inversió de 60 milions, i
no és de rebut que s'estiguin
morint de fàstic i no en tra-
guem profit per al que van
ser projectades. I que si no
s'utlitzen es poden deteriorar
i perdre la seva funcionalitat'.
D'aquestes obres Salvadó ha
destacat, 'la Xarxa
d'Indicadors Ambientals', que
va ser demandada per saber
la qualitat de les aigües i

mediambiental de la zona,
amb una inversió de 16
milions, i que amb el labora-
tori d'investigació fa més
d'un any que està acabat
però no ha entrat en funcio-
nament perquè ningú sap qui
ho ha de gestionar. 
Salvadó ha denunciat la 'desí-
dia del govern espanyol
davant d'unes infraestructu-
res que són importantíssi-
mes per al manteniment
ambiental de les dos badies i
del Delta de l'Ebre' tot recor-
dant que 'la principal respon-
sabilitat de la situació actual
és del govern espanyol que
es qui ha executat les obres i
les té pendents d'entregar'.
Salvadó, però, també ha
demanat a la Generalitat,
'que l’administració en la que
confiem, porti a terme les
gestions oportunes i defensi
els interessos de les Terres
de l'Ebre, i més en un
moment tant delicat com l'ac-

tual'. Degut a que la
Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres de
l'Ebre va ser l'òrgan i punt de
trobada on es va pactar les
obres entre els governs de
l'Estat i de la Generalitat, ERC
demana en una proposta de
resolució que l'ordre del dia
de la Comissió convocada
per al mes d'abril: 's'informi
de la situació actual de totes
les obres executades del
Programa AGUA al tram final
del riu Ebre i al delta de l’Ebre
i s'expliqui com es farà la
gestió d’aquestes infraestruc-
tures'. Gervasi Aspa ha posat
l'exemple els 'filtres verds' de
la part esquerra del Delta que
fa tres anys que tenen totes
les infraestructures fetes per
ACUAMED i no entregades,
per la qual cosa no es pot
xuclar aigua dels desaigües
perquè no està el permís ni
de la CHE ni de la Comunitat
de Regants per fer-ho. 

Salvadó denuncia la 'desídia' del Govern espanyol per no posar en
funcionament obres ja acabades al delta de l'Ebre per valor de 60 milions

Les frases de 

Joan Pere Gómez i Comes:

“Treballaré al costat de Tremosa per assolir que el proper

9 de novembre els catalans i les catalanes puguin votar”

Pla de Conca: “una motivació afegida per a lluitar pel

territori defensant els interessos de les Terres de l’Ebre a

Europa per aconseguir la retirada d’aquest nou Pla”.

ERC ha registrat preguntes al Parlament i dues propostes de resolució 
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Els Jardins del Príncep, i el
conjunt d'escultures de
Santiago de Santiago, for-
men part de l'oferta turísti-
ca de Tortosa i és un dels
equipaments més visitats
de la ciutat. Des d'ara,
aquest espai inclou un
altre atractiu
en forma d'il·lustracions
de gran format que confi-
guren una exposició sobre
la història de l'antic
Balneari d'en Porcar,
indret que des de 1991
acull el museu d'escultu-
res a l'aire lliure cedits a la
ciutat per la Fundació
José Celma. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat
del regidor de Turisme,
Alfredo Ferré,
han presentat el resultat
d'aquesta actuació, que
ha dirigit l'historiador
Òscar Cid amb il·lustra-

cions de
Toni Tèrmens. Aquest pro-
jecte s'ha fet amb càrrec
al Pla de Foment Turístic,
finançat per l'Ajuntament
de Tortosa i la Direcció
General de Turisme.
L’antic Balneari d’en
Porcar té els seus orígens
en el primer terç del segle
XIX. El balneari, amb les
aigües medicinals del
manantial de l'Esperança,
es va complementar amb
un teatre, construït tot just
on avui hi ha
la pista poliesportiva de
Remolins. L'alta societat
de l'època va convertir
aquest espai en un refe-
rent de l'oci
a la ciutat i al teatre s'hi
feien representacions i
també actes polítics. El
recinte del balneari, docu-
mentat en època medieval
com a propietat del con-

vent de Santa Clara, fou
ocupat per les religioses
salesianes durant
bona part del segle XX i,
finalment, adquirit per
l’Ajuntament de Tortosa
l’any 1970. L'any 1989,
l’Ajuntament aprovà la pro-
posta de la Fundació José
Celma Prieto de fer un
museu d’escultures als jar-

dins romàntics de l’antic
balneari. 
Els murals que des d'avui
poden visitar-se als
Jardins del Príncep evo-
quen precisament un pas-
sat tan esplendorós com
segurament desconegut
per a molta gent sobre
l'antic Balneari d'en
Porcar. 

Van assistir-hi l’alcalde de Deltebre, José Emilio Bertomeu, i el regidor de cultura, Joan Alginet

Fira del Llibre Ebrenc

A la signatura hi han estat
presents l'alcalde, Joan Piñol;
la presidenta de l'Associació
de Jubilats, Pepita Arpal, i el
director de l'oficina de La
Caixa a Móra d'Ebre, Manuel
Audi. Aquest conveni preveu
fomentar la participació de
les persones grans, donar
valor a l'experiència i situar
els integrants del col·lectiu de

la tercera edat com a prota-
gonistes de la nostra socie-
tat. El programa Gent3.0
inclou activitats de formació
en tecnologies de la informa-
ció, de promoció de la salut a
través d'un envelliment actiu i
un programa de voluntariat
que es durà a terme al Casal
de Jubilats i Pensionistes de
Móra d'Ebre.

Programa Gent 3.0 a Móra d’Ebre

L'Àrea de Cultura de
Deltebre conjuntament amb
la Biblioteca Delta de l'Ebre,
ADAS, la Bouesia i en
col.laboració amb el Cafè
Clàssic preparen la comme-
moració del Dia Mundial de

la Poesia. El Dia Mundial de
la Poesia és una celebració
que es realitza cada 21 de
març anualment des de l'any
1999, quan la Conferència
General de la Unesco el va
proclamar.

Dia Mundial de la Poesia

L'exposició, que es podrà
visitar fins a 22 de juny,
explica la història de
Deltebre I, un vaixell de
transport militar de l'arma-
da anglesa procedent
d'Alacant, enfonsat a la
desembocadura de l'Ebre el
1813, durant el conflicte
bèl•lic de la Guerra del
Francès. Està previst que
més endavant es traslladi a
Alacant i després a les nos-
tres terres. 
L'excepcionalitat d'aquest
derelicte és que ens trobem
davant d'un dels pocs vai-
xells arqueològics que no
han patit cap espoli, amb un
bon estat de conservació i

un alt valor científic. El seu
bon estat de conservació
ha permès treure a la llum
un episodi fascinant de la
història a partir de les res-
tes de material arqueològic,
de difícil conservació fora
de l'àmbit aquàtic, i del
propi vaixell. S'ha conservat
fins i tot una ampolla plena
de vi de l'època.
L'exposició està dividida en
cinc àmbits i acull un cente-

nar de peces originals.
Narrada en primera perso-
na per un mariner, ens apro-
pa a una història real, a tra-
vés d'un jaciment singular,
excavat i estudiat sota el
mar. A més, va acompanya-
da per un llibre amb text de
Carlota Pérez-Reverte, que
ens descobreix de manera
novel.lada la història del
naufragi a través de dife-
rents episodis.

Recordem que el Centre
d'Arqueologia Subaquàtica
de Catalunya, el CASC, ha
portat ha terme cinc cam-
panyes arqueològiques al
nostre municipi per estudiar
el vaixell enfonsat i, des de
l'Àrea de Cultura, s'han
organitzat diferents jorna-
des de portes obertes per
donar a conèixer el treball
dels arqueòlegs i els mate-
rials trobats.

Inaugurada a Girona l’exposició 
“Deltebre I. La història d'un naufragi”

El Museu d'Arqueologia
de Catalunya a Girona va
inaugurar, el divendres
14 de març, l'exposició
"Deltebre I. La Història
d'un naufragi", on van
assistir el regidor de
Cultura, Joan Alginet, i
l'alcalde de Deltebre,
José Emilio Bertomeu.

Nou mural interpretatiu sobre la 
història del Balneari d'en Porcar

L’Ajuntament de Tortosa presenta l’actuació que ha dirigit l’historiador Òscar Cid

ACTUALITAT

L’alcalde de Móra d’Ebre,
Joan Piñol, i el director de
Litterarum - Fira del Llibre
Ebrenc, Albert Pujol, han pre-
sentat a l’Ajuntament de Móra
d’Ebre el cartell de la setena
edició de la fira d’espectacles
literaris i de l'onzena edició

de la Fira del Llibre Ebrenc.
Un esdeveniment literari
doble que durant tres dies,
del 30 de maig a l’1 de juny,
convertirà la capital de la
Ribera d’Ebre en l’epicentre
de la literatura en llengua
catalana.

La Cambra de Comerç de
Tortosa fou l’escenari de la
presentació de la primera edi-
ció de la Festa de la Mel de
Romer-Crestada i Calçotada
popular, organitzada per l'em-
presa perellonenca Mel
Muria. La Festa de la Mel de
Romer és una iniciativa de
Muria Centre d'Interpretació
Apícola i tindrà lloc al Perelló
diumenge vinent, dia 23 de
març. La presentació de la
festa va anar a càrrec del
gerent de Mel Muria, Rafel
Muria, i del director-gerent de

la Cambra de Comerç de
Tortosa, Francesc Minguell,
que va destacar "l'aposta de
Mel Muria per la innovació i la
internacionalització".
Per la seva part, Rafel Muria
va explicar que aquesta inicia-
tiva sorgeix "per promoure
les tradicions lligades al món
de la mel, difondre Muria
Centre d'Interpretació
Apícola, i per potenciar el
dinamisme propi del Perelló
com a poble de la mel i els
actius turístics del territori
ebrenc".

L'Ajuntament d'Amposta, a través de la regidoria de Serveis i
Manteniment ha encarregat a l'emrpesa Urbaser, que és l'enca-
rregada de realitzar la neteja viària de la ciutat, una campanya de
xoc per netejar els xiclets de les voreres d'alguns carrers princi-
pals.

Actualitat

L'Ajuntament de Tortosa ha
estat distingit amb el Segell
Infoparticipa a la qualitat i la
transparència de la comuni-
cació pública local, certifica-
ció que atorga el Laboratori
de Periodisme i
Comunicació per a la
Ciutadania Plural de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) amb l'objec-
tiu de reconèixer les bones
pràctiques dels ajuntaments
del país. Tortosa és l'únic
ajuntament de les Terres de
l'Ebre que obtè aquest guar-
dó, mentre que en el conjunt
de la demarcació tarragoni-

na només hi ha un altre
municipi, El Vendrell, que
també l'ha assolit. El segell
es va recollir l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, de
mans de la Vicepresidenta
del Govern de la Generalitat,
Joana Ortega, en un acte
celebrat al Palau de
Pedralbes de Barcelona.

Qualitat i transparència informativa

Festa de la Mel de Romer, al Perelló
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CRAC de la setmana: David Altadill, director Observatori de l’Ebre
ELENA MARTINEZ

“TREBALLEM EN UN MODEL PER COMPRENDRE MILLOR ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC A LA CONCA DE L’EBRE”

David Altadill és de
Tortosa. Té 47 anys. És
Doctor en Física per la
Universitat Ramón Llull
(URL). Està vinculat a
l’Observatori de l’Ebre des
de l’any 1994, primer com
a estudiant i després com
a investigador. El passat
10 de setembre de 2013
va ser nomenat nou direc-
tor de l’OE. Ha fet estades
científiques a França, els
EEUU i a l’Argentina. La
seva activitat de recerca
s’ha basat en l’anàlisi, estu-
di i modelat de la ionosfera
terrestre. La institució par-
ticipa en l’elaboració de la
darrera versió del model
internacional de referència
de la ionosfera terrestre
(IRI), i hem volgut parlar
amb el director del centre,
que és qui lidera els tre-
balls de l’OE en aquest
àmbit de recerca. Per això,
David Altadill és el nostre
crac d’aquesta setmana.
Més Ebre: Què és la
ionosfera terrestre?.  
David Altadill: La ionosfe-
ra és la regió de l’alta
atmosfera, situada entre
60 i 1000 km d’alçada
aproximadament, que està
ionitzada. La ionització de
l’atmosfera és deguda
bàsicament a la radiació
solar, en les bandes d’ultra-
violat i rajos X, que són
absorbides a les capes
altes de l’atmosfera.
Aquest fet fa que la ionos-
fera es comporti com un
conductor elèctric, capaç

de modificar la propagació
de les ones radioelèctri-
ques desviant-les de la
seva trajectòria en línia
recta. També, la ionosfera
pot afectar significativa-
ment els senyals enviats
des dels satèl·lits, causant
fortes interferències.
Aquests motius, entre
altres, fan que el seu conei-
xement sigui important.
ME: Per a què serveix el
model internacional de

referència de la ionosfera
terrestre (IRI)?
DA: El projecte Ionosfera
de Referència Internacional
(IRI) va ser establert con-
juntament pel Comitè
sobre Recerca Espacial
(COSPAR) i la Unió
Internacional de Ràdio
Ciència (URSI) a finals dels
anys seixanta amb l’objec-
tiu de desenvolupar un
estàndard internacional per
a l’especificació dels parà-

metres de la ionosfera de
la Terra. COSPAR necessi-
tava aquesta especificació
per a l’avaluació dels efec-
tes ambientals sobre les
naus espacials i experi-
ments en l’espai, i la URSI
per a estudis i aplicacions
de propagació d’ones de
ràdio. Així, l’IRI està basat
en la major part de les
observacions del plasma
ionosfèric disponibles i fia-
bles tant des del terra com
des de l’espai.
ME: Actualment, quants
observatoris estan partici-
pant en l’elaboració de la
darrera versió del model
IRI?.
DA: El Grup de Treball de
l’IRI ha crescut en els

darrers anys fins un equip
de 58 experts en l’actuali-
tat, proporcionant una
representació equilibrada
tant en termes de presèn-
cia global (hi ha represen-
tants de 26 països dels 5
continents), així com en la
cobertura de les diferents
tècniques utilitzades per a
l’estudi de la ionosfera.
Aquesta bona cobertura
tècnica adquirida arreu del
món és un gran actiu per al
projecte IRI perquè ajuda a
accedir a tots els conjunts
de dades terrestres i espa-
cials essencials per al
coneixement de la ionosfe-
ra.
ME: Quina és la feina de
l’Observatori en vers a l’IRI?
DA: Estem proveint les
nostres dades ionosfèri-
ques a la comunitat inter-
nacional. A més, estem
proporcionant coneixement
per millorar el model IRI,
tant identificant on i perquè
l’IRI no s’ajusta a les obser-
vacions com generant els
models de paràmetres
ionosfèrics que milloren els
resultats que proporciona
l’IRI. Amb aquestes millores
l'IRI millora certs aspectes
del rendiment de versions
anteriors del model i també
és millor que el model que
utilitza l’Agència Espacial
Europea en el sistema de
satèl·lits Galileo.
ME: En quins altres projec-
tes esteu treballant?
DA: Des de fa ja 17 anys
l’Observatori de l’Ebre rea-
litza projectes científics a
l’Antàrtida. L’objectiu princi-
pal és assegurar el registre
continu del camp magnètic
terrestre i del registre
ionosfèric durant l’estiu
austral, també contribuir al
manteniment de les sèries

històriques de dades a la
Base Antàrtica Espanyola.
També hem col·laborat en
el disseny d’un sistema que
permeti reemplaçar les
comunicacions de banda
ampla per Internet amb un
sistema d’enllaços per
ràdio que permeti mantenir
el flux mínim d’informació
essencial per al control i
gestió de les infraestructu-
res en situacions crítiques
(per exemple, catàstrofes
de gran escala).
En una altre projecte, Red
Eléctrica de España (REE)
ens ha finançat i demanat
que avaluem la vulnerabili-
tat de les xarxes de trans-
port elèctric a les tempes-
tes solars.
Estem treballant en el
desenvolupament d’un
model que ens permeti
comprendre millor els
impactes del canvi climàtic
sobre el recursos hídrics i
els extrems (sequeres,
inundacions) a la conca de
l'Ebre. L’Observatori apor-
tarà coneixements sobre el
cicle hidrològic a la conca
de l’Ebre i a Espanya en
general, estudiant especial-
ment els processos de
sequera. Finalment també
cal destacar la contribució
de l’Observatori al projecte
de vigilància sísmica a l’en-
torn del magatzem subte-
rrani de gas natural (CAS-
TOR). Com és conegut, el
Centre va dissenyar una
xarxa local per fer aquesta
vigilància amb 10 esta-
cions sísmiques. 
Gràcies a les estacions de
l’Observatori és poden
detectar sismes de magni-
tud molt inferior als enre-
gistrats per xarxes més
grans (IGN, IGC).

“L’Observatori aportarà coneixements sobre el cicle 

hidrològic a la conca de l’Ebre i a Espanya en general, 

estudiant especialment els processos de sequera”.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Dilluns al programa Minut 91,
a Canal TE, la decisió de
Nacho ja sé sabia. Però resta-
va saber si la junta l’accepta-
va. Per moments, semblava
que podia existir la possibilitat
de reconduir l’afer. Però no
era així. La decisió del tècnic
fou acceptada per una directi-
va que també considerava que
a l’equip li faltava un revulsiu.
També podia no ser el primer
cop que darrerament Nacho
Pérez havia plantejat dimitir.
Sigui com vulgui, la veritat és
que l’Amposta ja es va posar
en marxa i el mateix dilluns nit
anunciava oficialment que
Nacho deixava de ser tècnic
de l’Amposta. Possiblement, hi
havia celeritat en anunciar-ho

perquè les gestions per trobar
relleu ja havien començat. El
galerenc Delfin Ferreres va
poder ser un candidat, però el
tècnic, destituit al desembre al
Vilafranca, va respectar el fet
de que no pot entrenar fins
que acabi la temporada. I va
anunciar que no podia. El cale-
ro Alex Gómez va sonar com
una altra possibilitat, a més
del canareu ‘Chiqui’ Estellé,
tècnic vinculat al futbol base.
Finalment, també s’afegia l’op-

ció del jove Gerard Zaragoza,
tècnic de Sant Jaume de 32
anys i que aquesta temporada
va començar-la a la primera
divisió de Georgia, al Torpedo
Kutaisi, després d’haver estat
al Tbilisi. A finals de l’any pas-
sat es van trencar els vincles
amb el club de Georgia i
Gerard ara estava a Sant
Jaume, seguint preparant-se
com aquesta setmana, quan
visitava terres alacantines per
veure entrenaments de l’equip

del seu amic, Edu Albacar, a
l’Elx. 
Amb Gerard, a l’Amposta, va
haver-hi una entesa prou ràpi-
da i el jove entrenador ha
acceptat el repte. Estarà a
l’Amposta fins el final de tem-
porada. “Amb molta il.lusió i
amb ganes d’assolir l’objectiu
en un club que és un referent i
que té molta història. Es un
orgull poder entrenar-lo i és
una motivació que afronto
amb la màxima responsabili-
tat”. L’Amposta visita diumen-
ge el camp del líder per des-
prés rebre el segon classificat
actual. La situació, encara
fora de la zona de descens
directe, és compromesa per
la possibilitat de que poden
haver-hi compensacions. Es
necessita un canvi de dinàmi-
ca després de la derrota con-
tra l’Igualada, en un partit que
es va decidir a la primera mei-
tat. 

Gerard Zaragoza, nou tècnic

L’Amposta va perdre
diumenge a casa contra
l’Igualada (1-3). Una
derrota que el complica
encara més perquè fou
contra un rival directe.
L’actitud en un partit de
molt de compromís va
determinar la decisió de
Nacho Pérez, de pre-
sentar la dimissió. 

CF AMPOSTA

Va entrenar, fins fa uns mesos, al Torpedo Kutaisi, de la primera divisió de Georgia

M.V.

Gerard Zaragoza, nou tècnic de l’Amposta. 

Ja debutarà diumenge
(12 h) al camp del líder,

el Martinenc.

Camp del líder

“Ho he fet pensant amb el millor per a l’equip”

Nacho s’acomiada
CF AMPOSTA

Nacho Pérez ha deixat de ser
el tècnic de l’Amposta: “alguna
cosa havia de canviar desprès
del partit contra l’Igualada, i per
aquest motiu personalment vaig
decidir presentar la meva dimi-
sió a la directiva, la qual cosa va
acceptar la mateixa tarda, i a la
nit ja es feia públic, un comuni-
cat en què es deia que havíem
arribat a un acord per rescindir
el contracte”. Nacho afegia que
“sincerament ha sigut una deci-
sió complicada. Deixar el club i
l’equip en aquest moment, però
ho he fet amb tot el convenci-
ment, pensant que era el millor
per al equip, ja que crec que és
necessari, que entri un nou ges-
tor-psicòleg-entrenador al ves-
tuari per reactivar als jugadors
per poder-los fer creure i a la
vegada il.lusionar-los en conti-
nuar treballant per poder acon-
seguir el mes aviat possible la
permanència”. Per últim, en pa-
raules de Nacho:  “voldria agrair

al C.F. Amposta, als seus actuals
directius i ex-directius, per la
possibilitat que m´han donat de
poder entrenar aquest club tant
a la Tercera Divisió a la meva pri-
mera etapa, com a la primera
catalana en aquesta segona.
Guardo un gran record de tots
els treballadors del club, direc-
tius i jugadors. Desitjar-los el mi-
llor a partir d’ara. Molta sort!!!”.

Sobre el fet que s’anunciés el
mateix dilluns nit, Nacho consi-
derava que “potser va ser preci-
pitat. M’hagués agradat comuni-
car-ho jo al vestidor. Era dificil
canviar d’opinió, però si algú po-
dia fer-ho eren els jugadors”.
Aquesta opció ja no va existir. 

Aquesta setmana havíem de
saber si es presentava la candi-
datura que semblava que podia
fer-ho per liderar un nou projecte
al CD Tortosa. Va acabar-se el
termini i, no obstant, aquesta
possible candidatura no es va
presentar. Va informar que ho
farà al juny. I ha aclarit que no és
un ‘no’ encobert. 

Simplement, la realitat, baix el
meu punt de vista, és que la can-
didatura d’Arturo Llorca ha cone-
gut de ple l’estat econòmic ac-
tual del club. I també que poden
haver-hi més dificultats per arri-
bar fins el final de la present tem-
porada, com ja és un fet habitual
en la majoria dels clubs. Per
tant, l’estat econòmic actual pot-
ser no és del tot real considerant
que pot ampliar-se d’aquí fins el

final de la
campanya.
Per això pot-
ser la candi-
datura de
Llorca ha de-
cidit esperar-
se fins el juny i conèixer, llavors,
la situació i no haver de fer-se
càrrec de més compromisos
dels que toquen. Una decisió
que cal respectar si bé pot ha-
ver-hi algú que cregui que totes
les directives han entrat al club
amb compromisos anteriors i
que, pam dalt pam baix, també
es podria fer ara. En qualsevol
cas, el que l’importa al soci és la
garantia que ha donat Arturo
Llorca de que al juny la seua can-
didatura serà efectiva. Que hi
haurà president.

Un nou capítol

El partit entre l’Ulldecona i el
Batea serà el de la jornada a
Canal Terres de l’Ebre, diumen-
ge a les 23 h. 

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

Ulldecona-Batea, a Canal Terres
de l’Ebre, diumenge (23 h) 

L’opinió de Michel

Tot i no haver ara cap proposta, acabat el termini

Al juny hi haurà president
CD TORTOSA

Aquesta setmana acabava
el termini de presentació de
candidatures per a la presidèn-
cia del CD Tortosa. Una vega-
da es va saber que José Luis
Ruiz no es presentava, queda-
va per confirmar si ho faria l’al-
tra possibilitat, la d’Arturo Llor-
ca. Finalment, no va fer-ho. I,
per tant, es tanca el periode
de presentació de candidatu-
res i no n’hi ha cap....

Arturo Llorca ha aclarit a
Més Ebre que “hem decidit no
presentar-nos ara i esperar
fins el final de temporada per
saber l’estat del club en aquell
moment i, llavors presentar-
nos. Però que quede clar que,
si no hi ha res de nou, el club
no es quedarà sense directiva
i nosaltres, al juny, ens presen-
tarem”. Llorca afegia que “ho
farem amb la il.lusió de reacti-
var el primer equip i poder pro-
gressar però que també quedi
clar que no ens oblidarem del
futbol base. Sabem de la seua

importància”. Per tant, cal par-
lar a hores d’ara del possible
futur president del CD Tortosa:
“la nostra idea continua sent
recuperar la il.lusió i el senti-
ment i que el Tortosa torni a
ser un referent. Aquest és el
desig”. El propi Llorca informa-
va que, entre altres, a la seua
candidatura es troba Josep
Solé i Rogelio Figueres.

D’aquesta forma, després
de la incertesa dels darrers
dies, el missatge de Llorca
propicia tranquil.litat. 

La Rapitenca cau al camp del líder (4-1)

L’Ascó cedeix amb l’Europa
TERCERA DIVISIÓ/PRIMERA CATALANA

L’Ascó rebia diumenge l’Euro-
pa (2-2). Un rival directe en la llui-
ta per la promoció. L’Ascó es va
avançar amb el 2-0, amb els gols
de Genís i de Roca. El partit, a cò-
pia d’efectivitat, es posava de ca-
ra. Però a la represa van aparèi-
xer els dubtes. L’Europa, molt
motivat, va guanyar metres i l’As-
có va cedir-ne. En dos minuts, el
conjunt escapulat va aconseguir
empatar (62 i 64). Amb el 2-2, el
partit va estar obert, si bé l’Euro-
pa va fer treballar al debutant No-
gales, el porter diumenge. L’Ascó
també tindria la darrera opció.
L’Ascó, amb baixes que poden
acusar-se, ha perdut pistonada
però encara està entre els quatre
primers. Diumenge visita el Cer-
danyola.  La Rapitenca, per la
seua part, va perdre al camp del
líder Muntanyesa per un resultat

que fou enganyós (4-1). Yé-

lamos, arran d’un penal que va
suposar expulsió, va fer el 0-1.
D’una falta, el líder va empatar.
Però, tot i les baixes (Raül, Alexis,
Munta i Ortega) la Rapitenca va
estar ben posada fins avançada
la represa, quan ja jugava amb
deu (55’) i va arribar el 2-1. A da-
rrera hora, amb el duel trencat, el
líder va fer dos gols més. La Ra-
pitenca torna a jugar fora: a Te-
rrassa. La directiva ha desmentit
que es va poder plantejar que Al-
bert Bel, tècnic del juvenil, pu-
gués agafar el primer equip. “Tei-
xidó serà el tècnic fins el final de
temporada”. S’ha de valorar l’es-
tat i les possibilitats de l’equip ac-
tualment. De la Primera catalana,
el Jesús i Maria va perdre al
camp del cuer Vista Alegre (2-1).
No va estar a l’alçada a la sego-
na meitat. Demà rebrà el Vilanova
(16.30 h). No es pot fallar. Tornen
a Joseph, Cristian, i Jose Mari, és
dubte Curto i Aleix Masdeu, si els
pronostics es confirmen, serà
baixa pel que resta de tempora-
da.

La junta ratifica la
confiança amb Teixidó

Confirmat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Santi Forner va anunciar als
seus jugadors, abans del partit
de diumenge contra el Catalò-
nia, que dimitia. Sobre si era un
bon moment o no, Santi aclaria
que “tenia la decisió presa i
meditada. I vaig pensar, abans
de jugar, en dir-los als jugadors
que m’acomiadava. Hagués es-
tat pitjor fer-ho després, havent
perdut 0-3. Tothom hagués cre-
gut que ho feia pel resultat. I jo,
independentment de si es

guanyava o
no, vaig co-
mentar que
era el darrer
dia”. Santi
afegia que
“estava esgo-
tat per una sèrie de coses que,
baix el meu punt de vista, no
funcionaven com jo hagués vol-
gut que ho fessin”. Camarero ja
ha dirigit els entrements de la
Cava, aquesta setmana. 

Santi Forner dimiteix 
VA DIR-HO ABANS DEL PARTIT CONTRA EL CATA

El Gandesa va guanyar a Roquetes amb un gol de Soriano (14’),
jugador que va aprofitar una indecisió del porter local. Els gande-
sans van estar millor al primer temps quan, a més del gol, van tenir
altres opcions. Però en la darrera fase d’aquest primer temps, el Ro-
quetenc, amb la gestió de Marc Alegre i del juvenil Aleix (bon juga-
dor), va dominar i va poder empatar. A la represa, el Gandesa va po-
der fer el 0-2. No va ser així i més tard es va quedar en deu. I,
posteriorment, amb nou. I va acabar sofrint. El Roquetenc va oferir
una bona imatge però demostra amb el temps que el problema no
estava a la banqueta. Era ja del seu potencial a l’inici. 

El Gandesa s’acosta a la segona plaça
mentre que el Roquetenc s’ensorra

ELS D’ENRIC VAN ACABAR AMB NOU

El Tortosa va veure frenada la seua evolució de les darreres jor-
nades i, tot i la derrota del Morell, s’allunya de la segona plaça per-
què queda un partit menys. L’equip de Crespo va sortir amb convic-
ció i va tenir dues opcions però fou el Valls qui es va avançar amb
el gol del seu referent Gomà Camps. Fins el descans, tot i dues ac-
cions de gol anulades als locals, el Tortosa va insistir més però sen-
se encert en els darrers metres. Va merèixer més al primer temps.
A la represa, el partit va ser ja més igualat amb un Valls més posat
i amb un Tortosa menys incisiu i que va baixar els braços després
del 2-0. Lamentar la lesió d’Albert Forcadell. 

El Tortosa torna a frenar,
al camp del Valls

MANCA D’EFECTIVITAT AL PRIMER TEMPS

L’Alcanar rebrà diumenge a la
Fanecada a la Cava. Un derbi
sempre apassionant com ho ha
estat en els darrers anys, amb
gran ambient a l’estadi. 
Ara tots dos equips estan mas-
sa distants de la zona capda-
vantera, però per l’Alcanar (que
està en ratxa -13 punts de 15-)
és el darrer cartutx per
escal.lar posicions i per tenir

opcions en les jornades poste-
riors. 

L’equip canareu va empatar a
Cambrils: “a la primera meitat,
tot i tenir opcions inicialment,
ens va costar. Feia molt de vent
i el teníem en contra. Un gol un
xic afortunat del Cambrils fou
l’1-0”, deia Alfons Royo. A la re-
presa, el tècnic va introduir can-
vis: “vam anar a pel partit. Una

gran jugada d’Adrià va culminar-
la Chimeno amb l’empat. En els
darrers minuts hagués pogut
passar de tot. Ells van fer un pal
i nosaltres vam tenir dues grans
opcions per vèncer. Per tant,
l’empat es pot considerar just,
tot i que vam poder acabar
guanyant”. L’Alcanar rebrà diu-
menge la Cava: “un partit sem-
pre complicat perquè la Cava té

un gran equip. A més, ha sofert
un canvi a la banqueta i això, en
el primer partit, sempre és una
motivació per als jugadors”. 

Guillermo Camarero debu-
tarà: “molt il.lusionat i també
molt agrait per la confiança que
s’ha dipositat amb mi. Treballa-
rem per acabar el més amunt
possible”, deia el tècnic.

Alcanar-la Cava, l’altre derbi de la jornada
Els d’Alfons Royo van empatar a Cambrils, amb gol de Chimeno

DIUMENGE A LES 16.30 HORES

Guillermo Camarero
debutarà a la banqueta

del CD la Cava.

Nou tècnic

Perelló i l’Ampolla van oferir un
derbi apassionant. L’empat final
va poder ser el més just, tot i que
van ser els ampolleros els que
van tenir el partit a l’abast en els
darrers minuts. Però el Perelló,
durant el mateix, també va tenir
opcions i, per tant, no mereixia
perdre.

Un derbi de necessitat i amb
‘morbo’ perquè, a més de la riva-
litat històrica dels dos clubs, cal
dir que enguany comparteixen
camp per entrenar, mentre l’Am-
polla espera la instal.lació de la
gespa al seu. Els perellonencs te-

nen urgència de punts per sortir
de la zona de descens. L’Ampo-
lla, millor equip ebrenc, volia am-
pliar la seua ratxa.

A la primera meitat, amb dues
propostes similars, per a deixar-
se estimar, el Perelló va estar
més ben posat i va jugar amb
més intensitat, tenint tres op-
cions per marcar, destacant una
de Roger. No van haver-hi gols. 

A la represa, tot va canviar.
L’Ampolla va sortir molt millor i va
jugar amb més intensitat. Sam va
fer un gol que l’àrbitre assistent
va anul.lar i, acte seguit, una gran

jugada visitant va acabar amb un
tret espectacular de Marcel (0-1).
El Perelló va acusar-ho i l’Ampolla
s’imposava a la represa. Va ser
així fins la falta de Tudela que
Cristian, d’esperó, va aprofitar
per empatar. Gran recurs. Amb
l’1-1, el partit es va fracturar. El
Perelló es va abocar i va tenir
dues ocasions clares amb rema-

tades de Martorell i de Cristian.
Però assumia riscos i l’Ampolla,
amb gent de refresc, disposava
de metres per davant. Així es tro-
ba més còmode. I va gaudir de
les ocasions més clares per fer
l’1-2. De fet, d’una rematada del
local Clúa es va passar a les op-
cions de l’Ampolla. Final d’infart i
empat que no va acabar de satis-
fer però era just perquè ningú
mereixia perdre. Lamentar les le-
sions de Regolf (rotura fibrilar) i
de Robert (tabic nasal). L’Ampo-
lla, fa 8 jornades que no perd, a
dos punts de la segona plaça.

Quin partit!!!
Segona part trepidant, oberta, amb un final d’infart. Derbi dels que fan afició

PERELLÓ-L’AMPOLLA (1-1)

Marcel va fer el 0-1 i
Cristian, l’empat

Gols

El Catalònia va guanyar diu-
menge passat al camp de la
Cava (0-3). Després de tres
derrotes, l’equip jesusencs ne-
cessitava impreiosament la
victòria l va aconseguir-la: “en
el millor partit que hem fet fins
ara”, deia Oscar Rumense, un
dels tècnic del Cata. I això que
l’equip de la Santa Creu tenia

fins a sis baixes: Sisco, Jordi
Tomàs, Pau, Sebastià, Jorge i
Leandro. Anava amb cinc juve-
nils (a la banqueta només un
jugador del primer equip). 

Nacho Orozco va fer el 0-1 i
a la represa, Cristian Arasa i
Toni van decidir. Victòria im-
portant al camp d’un CD la Ca-
va que com el dia del Vilaseca, va oferir la seua pitjor versió.

El tècnic Santi Forner ja es va
acomiadar dels jugadors
abans del partit. Després es
va confirmar la seua dimissió. 

El Catalònia rebrà demà dis-
sabte el Remolins-Bítem, un
derbi sempre especial i pecu-
liar perquè tots dos equips es
coneixen força bé. A la prime-
ra volta, partit renyit i empat a

dos gols. El Catalònia necessi-
ta millorar a casa, on ha cedit
ja massa punts. I cal conside-
rar que posteriorment juga
tres partits seguits fora: visita
el líder Reddis, el Perelló (can-
vi d’ordre) i el Valls. 

El Remolins-Bítem, per la
seua part, arriba al derbi ha-
vent trobat el punt d’inflexió.

Acumulava quatre derrotes se-
guides i dissabte va golejar el
Calafell, equip que va presen-
tar-se amb només deu juga-
dors. Jota (3), Edgar (2), Puig
i Robert van ser els golejadors
en un duel sense història. Per
tant, demà afronta una nova
prova per canviar la dinàmica. 

Catalònia-R.Bítem, derbi amb passió i sentiment
A LA SANTA CREU, LA CITA SERÀ DEMÀ DISSABTE A LES 16 HORES

Tots dos equips, en la
jornada passada, van

guanyar després de haver
perdut en les anteriors

Victòries
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TERCERA CATALANA

En una setmana hem viscut tres fets surrealistes en aquestes terres, el cessament gratuït
del míster Sansano, la dimissió del míster de la Cava, Santi Forner, abans del partit contra el
Jesús Catalonia dins del vestidor, i dilluns una altra dimissió la de Nacho Perez de l’Amposta
juntament amb tot el seu cos tècnic. No és una novetat, ja l’any passat al Més Ebre vaig
avançar-la; vaig dir que si Nacho Pérez no guanyava un partit en concret amb el seu equip, amb
l'Amposta, presentaria la dimissió. Va guanyar i no va passar res, però en això del futbol quan
hi ha onades sempre hi ha tempestes i això és el que ha passat. En les deu primeres jornades
ja es va detectar que alguna cosa passava, tenint un equip amb més potencial el rendiment no
era l’adequat i unit a la lesió d’Aleix, més una afició massa critica, una directiva que part d’ella no ha recolzat al seu
míster i ha pres la solució més fàcil, acceptar la seva dimissió o el que és el mateix, ha posat el problema en safata
als dirigents del club. Que marxi ell no és la solució, el nou entrenador faltant deu jornades pocs miracles pot fer i
més amb un calendari que no l’afavoreix; recordem que l’Amposta és el pitjor equip fora de casa de la Primera Cata-
lana; cuer en camp contrari amb només cinc punts i dels següents quatre partits, tres són desplaçaments: Martinenc
(líder), Almacelles (millor equip de segona volta), Torreforta (equip revelació) i només un partit a casa davant el Torre-
dembarra (segon classificat). Ja he explicat perquè Nacho va deixar l'Amposta, ho he dit en moltes columnes passa-
des i ho torno a repetir, alguns jugadors no han estat a l’altura en responsabilitat, professionalitat i això s’ha notat en
el joc, la solució era molt fàcil donar baixes i fer fitxatges perquè la junta no recolzi a Nacho, aquest és un altre dels
interrogants. Quan un busca la notícia té l’honor de ser gairebé el primer i a mi no m’agafa per sorpresa, ja que ho
vaig anunciar fa diversos mesos que aquest fet podia succeir. Però aquest dilluns vaig ser el primer, la tercera per-
sona del món del futbol ebrenc, el primer va ser Jordi Pérez, el President, ni la seva junta ho sabia, era migdia, jo ho
vaig saber de pròpia veu a les cinc que m’ho va dir Nacho, no ho sabia ni la seva dona, a la nit hi va haver junta i es
va acceptar la dimissió. Per cert, en la nota de premsa de l’Amposta diuen que es va arribar a un acord amistós, i no
va ser així, Nacho va dimitir que quedi clar. No ha estat just l’Amposta amb Nacho, ni els jugadors, ni part de l’afició,
ni part de la junta li han donat suport, com ell diu: “Jo tinc la consciència molt tranquil·la perquè m’he entregat al cent
per cent”. Els diré que aquest entrenador es culpabilitzava de cada derrota en extrems i ell no era l’únic responsable,
fins que ha arribat un punt que va presentar la dimissió pel bé de la seva persona i que l’Amposta prengui el seu pro-
pi rumb. Nacho no és Guardiola, però si que és treballador, honrat, actitud, criteri futbolístic, i a més, la temporada
passada va donar enteresa de la seva valentia, en mig d’un partit va quedar KO per estrès, el van portar en una am-
bulància i en quinze dies ja dirigia una altra vegada des de la banqueta. He fet una enquesta a set entrenadors d’a-
questes comarques i tots coincideixen en un fet, potser sigui un dels millors equips de la Primera Catalana fent fut-
bol, però aquesta és una categoria de molt físic. En aquestes terres hi ha pocs com ell, Teixidó i pocs més, els que
han vist el futbol que practicava en els anys que va estar al Remolins-Bítem saben del que parlo, i a més va pujar l’e-
quip a Preferent, el futbol d’aquest entrenador és de sacrifici, esforç en cada partit. És una mala notícia que Nacho
deixi l’Amposta, doncs deixa un projecte inacabat, el nou míster té un difícil repte salvar la categoria i no serà fàcil,
qui millor que Nacho per a un equip que coneixia com el palmell de la mà, però se’n va anar a casa, amb una deci-
sió encertada veient que hi ha vaixells que són difícils on hi ha tants impediments, a més que els resultats no acom-
panyen. Tinc un dubte: el President Jordi Perez estava a mort amb Nacho perquè es va deixar influenciar per la junta
i no va recolzar més a Nacho, si era el seu delfí i confiava cegament en ell? L’Amposta comença una nova etapa, pot-
ser torni a la categoria que va estar fa deu anys, la Primera Regional o Segona Catalana, tot és possible, per la seva
afició mereix estar en Primera Catalana. Xavi Cid, Alex Curto, Josep Papaceit, Jordi Fabregat, Fran Artiga, Angel Gar-
cia i Nacho Pérez han estat els últims entrenadors d’aquest equip que cada any pràcticament és notícia, pèrdua de
categoria de tercera divisió, lluita de poders de Tarazona i Jordi Pérez, eleccions amb Toni Ruíz i Jordi Pérez, i ara la
marxa de Nacho. Amposta necessita pau i començar un projecte de llarg termini, no només es va perdre la tercera,
sinó un futbol base en estat hivernal amb cap equip en les Preferent. Una cosa si, té una gran afició. L’Amposta ne-
cessita no només trobar un gran entrenador, necessita paciència i un canvi important en la seva plantilla per veure en
aquest centenari de 2015 el millor d’aquest equip i d’aquesta entitat. Sense cap dubte, aquesta primavera que aviat
comença, Nacho Pérez serà la gran núvia desitjada d’aquestes comarques, potser és el futur entrenador de la Rapi-
tenca si súper Teixidó decideix donar-se un any sabàtic o canvia de cromos, Teixidó a l'Amposta.

AMPOSTA, ARRIBA UN ENTRENADOR D'UN EQUIP DE CHAMPIONS. Gerard Zaragoza és fill de Sebastià Zarago-
za, que ja va ser míster de l'Amposta. Aquest noi només té 32 anys i amb un historial extraordinari, jugador del Sant
Jaume, Dertusa i Nàstic juvenil, per una lesió va haver de deixar el futbol, però va passar a la faceta d'entrenador
amb tan sols només 18 anys, 7 en el futbol base del Cambrils, 2 a la Selecció Catalana de sub-16 i sub -14 i va ser
Campió d'Espanya, desprès va passar al cadet de l'Espanyol, i en els últims anys ha entrenat a diversos equips del
futbol georgià, primer el Tbilisi i després el Torpedo que va jugar la prèvia de la Uefa Europa League. Va deixar el
futbol d'aquest país, i, aquesta setmana, veient els entrenaments de l'Elx, veient al seu amic Edu Albacar, va rebre
una trucada de l'Amposta. Dimecres va anar a la reunió a les 18 hores. Un servidor contactava amb ell a les 16 ho-
res i li vaig dir molt clar: “Tu seràs el míster de l'Amposta”, va al·lucinar. Per part de l'Amposta mutis total; no em
van dir ni els finalistes. Es el primer club que en el clàssic càsting no diu res de res, secret, i malgrat això un els va
descobrir: Víctor Esteller, Àlex Gómez, Delfín Ferreres (descartat perquè no podia entrenar per problemes federa-
tius) i Gerard. Aquest entrenador fa un futbol agressiu, treballa molt la tàctica i té un bon lema, juga igual de intensi-
tat en els entrenaments com en els partits, o sigui que suaran tinta els jugadors. Serà un entrenador pont que la
propera temporada tindrà ofertes de categories superiors i que té caràcter i estil per salvar aquest equip. Sort Ge-
rard.

EL POSSIBLE FUTUR PRESIDENT DEL TORTOSA, UN CORRECAMINS, EL SENYOR ARTURO. Cada setmana un
mini culebró, la passada un candidat que es va retirar, José Luis, i en aquesta (quan s’ha exhaurit el termini de pre-
sentació) només en queda un, però que està estudiant el projecte amb afecte i paciència, ja que el dèficit és impor-
tant i ha de veure com s’afronta tot per a que el Tortosa recuperi història i prestigi. Aquesta persona es diu Arturo
Llorca, potser un President entusiasta, fa més de 30 anys que va a veure els partits del seu equip que el porta al
cor, va a molts desplaçaments i vivint a Barcelona intenta no perdre’s ni un partit, té mèrit, jo tinc l’esperança de que
José Luis Ruiz s’uneixi, els dos farien un tàndem, els dos tenen un gran sentiment comú pel seu club, i això ja és
important. Arturo vol canviar el club de dalt a baix: “Mai havíem estat tan baix en l’econòmic, pedrera, primer equip,
instal·lacions, dèficit...”, em va dir que pateix per veure un Tortosa amb poca afició, la propera setmana ampliaré
aquesta informació i el futur de aquest club, on Arturo té el 90% de possibilitats de ser el seu President, si acaba
decidint presentar-se. Les coses de la vida. Súper Juanjo Rovira mai ha parlat amb Arturo, tot i que els dos fan vi-
da a Sant Cugat. Potser aquests dies quedin per fer un cafè. 

Nacho Pérez, història d’una dimissió

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

SEGUEIX EL CULEBRÓ A LA CAVA, MARXA SANTI I ARRIBA CAMARERO. El dilluns a les nou del nit va tenir la primera tro-
bada Guillermo Camarero davant la plana major de la directiva, es va parlar de dues coses: tema econòmic i parcel·la es-
portiva, plens poders. Guillermo és un home treballador amb un caràcter especial, amb les idees clares del seu futbol, entu-
siasta, va a veure gairebé tot els rivals, li agrada el que fa, però ull més d’un jugador xocarà amb ell, el que si que estic segur
és que correran més els jugadors i jugaran millor. Si la directiva té paciència i el deixen treballar pot arribar fins a l’ascens,
però només amb paciència, cosa que no és habitual en aquest equip. “La plaça de l’entrenador de La Cava sempre ha es-
tat difícil, és el record guines dels tretze entrenadors que han passat des del 2001, Celestino Serra, Hilario Rodríguez, Os-
car, Rafa Rubiales, Venancio González, Baltasar Capera, Pedro García, Morales, Roberto Cantó, Sergi Navarro i l’últim, San-
ti Forner, que complia la seva tercera temporada, potser la temporada passada no hauria d’haver seguit i sortir per la porta
gran, diuen que els fitxatges no van ser encertats, els entrenaments falta d’efectius o intensitat, la relació amb la directiva no
era d’allò que “cada vegada et vull més”, total va explotar aquest entrenador i abans del partit del Jesús Catalònia va presen-
tar la dimissió a tota la seva plantilla i el resultat de 0-3 va poder fer efecte en els ànims. Decisió equivocada del míster dir-
ho abans del partit, crec que si, ja que La Cava no està encara salvada, el curiós és que la directiva es va assabentar des-
prés de la marxa del seu entrenador. La Cava necessitava un canvi, la seva afició ho mereix.

SOSPIRS A LA RAPITENCA I JESÚS I MARIA. A la Rapitenca li va tocar un altre equip dur, si fa quinze dies era contra el mi-
llor equip de la segona volta, el Palamós, en aquesta li va tocar al nou líder, la Muntanyesa, tot i anar guanyant i donar la ca-
ra fins al minut 68 es va sucumbir amb un 4-1. Les dades són aquí, penúltim equip de la segona volta amb només set gols
a favor i 24 en contra, i només una victòria dels 10 partits jugats, mentre que els altres equips implicats, Gavà i Vilassar, ca-
dascú ha aconseguit tres victòries. Una dada a favor de la Rapitenca és que en els últims 10 anys en els ascensos a Sego-
na Divisió B, han pujat 18 equips, o sigui una mitjana de 1,8 per any, però són estadístiques. A mi em preocupen més el Vi-
lassar i Gavà que estan en millor forma i deixarien la Rapitenca penúltima. El Jesús i Maria amo i senyor al camp del Vista
Alegre a la primera part i en la segona els jugadors van ser uns desconeguts, tenen tot a favor sis partits a casa i només
quatre fora, però es necessita sort i resar molt el cos tècnic, la plantilla i entre mig un sospir.

SEGONA CATALANA, PER QUÈ TÉ CRISI EL LIDER?. Mirin com escanyen els equips que es juguen el descens, amb els
punts de la la segona volta: Vila-seca està el 4 lloc, Cambrils 7, Jesús Catalonia 8, Roda de Barà 9, i només despenjat el Pe-
relló al 13. El líder segueix amb la seva crisi particular, que va començar està en la jornada 16. El míster va dir als jugadors:
“Si guanyeu a Valls passarem de quatre entrenaments a tres i vam guanyar, ara tornarem a quatre entrenaments, alguns ju-
gadors es pensen que són de Segona Divisió B per jugar al Reus i alguns d’aquests xuclaran banqueta”, són les paraules del
míster Bofarull. La segona plaça segueix amb la tònica dels equips de Tarragona, Morell i Valls, només Gandesa i Ampolla
s’acosten, el Gandesa dolents els seus últims tres desplaçaments, Roda, Selva i Roquetenc només un gol per partit. L’Am-
polla, vuit partits sense perdre. Al derbi van haver més de 300 persones i això que jugava el Barça. El Tortosa va agradar
molt al camp del Reddis i aquesta setmana a Valls, “Juguen bé a futbol, però no defensen amb contundència”, em diu un afi-
cionat. L’Alcanar porta cinc partits invictes i els següents rivals no seran fàcils: La Cava, Remolins-Bítem, Reddis, Perelló i
Valls. El Jesús Catalonia necessita una victòria contra el R.-Bítem per afrontar els tres desplaçaments seguits (Reddis, Pere-
lló i Valls). El Remolins-Bítem va guanyar, abans de començar el partit li vaig dir a la cap de premsa que el resultat seria de
8-0 i van ser 7, vaig errar només per un. Si us plau Sergi Navarro, sigui vostè una mica samarità, no es pot ser dolent, aju-
di al Jesús Catalònia, ja que si el Gandesa guanya al Cambrils i el Catalònia suma els tres punts el separarien a 8 punts dels
llocs del descens. (L’opinió de la Tercera catalana la poden trobar a la plana 18). 

El tren de la permanència passava
per Vilalba. I els locals ‘hi van aga-
far a darrera hora. Partit més
dominat pels locals a la primera
meitat. Però amb més imposició i
remuntada visitant a la represa.
Amb el 2-2, el Sant Jaume va
poder fer el 2-3. No va ser així i
Youness, en temps afegit va mar-
car el 3-2 que dóna vida a un
Vilalba que ha donat la baixa al
pichichi Xavi Gilabert. 

VILALBA-ST JAUME 3-2

L’Ametlla va aconseguir tres punts
d’or en la lluita per la permanència.
En un partit complet, amb l’eficàcia
que ha faltat en altres jornades, va
vèncer a un Móra que va pagar
cares les seues indecisions i la seua
apatia inicial. Rullo, Mamadou i Mikel
posaven el 0-3. Nacho reduia distàn-
cies però Pepe, a la represa, no
donava opció als locals amb dos
gols tot i el que va fer el local Alex
Robles, espectacular (2-5).

M. NOVA-L’AMETLLA 2-5

Partit obert i de necessitat, tot i
que per motius diferents.
L’Olimpic va fer l’1-0 arran d’una
indecisó del porter visitant.
Anguera va aprofitar-la. El pichichi
Santi Sancho va empatar i el par-
tit, el dia del debut de Pedro
Garcia a la banqueta visitant, va
ser trepidant amb un Ulldecona
que va poder fer el segon gol.
L’empat no complau a ningú.

OLIMPIC-ULLDECONA 1-1

Retorn de Jordi Roca a S. Bàrbara,
ara a la banqueta visitant. Partit
igualat i en el que Fidel, que ha mar-
xat a Nigèria per feina, va acomia-
dar-se amb el gol. Gol que va deci-
dir, a pilota aturada. El Santa, que
ha recuperat a Moha, no acaba
d’enlairar-se mentre que al Corbera
només li valia el triomf per seguir
somiant. Està a cinc punts del
segon. Toni Calafat va debutar.  

S.BARBARA-CORBERA 0-1

Gran pas del líder en una jornada
rodona i clau. Primera part del
Camarles, amb gols d’Abraham.
El pichichi Cristian es va lesionar
(20’) amb una rotura fibrilar. Greu
handicap. El Camarles també va
tenir inconvenients amb lesions. A
la represa va reaccionar el Batea
que  amb gol d’Adrià va fer l’1-2 i
va poder empatar en una represa
en què va estar millor.

BATEA-CAMARLES 1-2

El Deltebre es va avançar amb el 0-
2, Sergi R. (26’) i gran gol de falta de
De la Torre (30’). Un penal protestat
pels visitants (44’) ‘de festa major’ va
posar al Flix dins del partit amb l’1-2.
La represa fou oberta i disputada
amb tensió. En els darrers minuts, el
local Ivan Cendrós va empatar. Un
empat que no satisfà a cap dels
dos. Partit jugat de poder a poder,
amb molt de compromís.

FLIX-DELTEBRE 2-2

La Sénia, tot i la derrota a Sant
Jaume, continua intractable. Va con-
firmar la seua progressió amb un
triomf contra l’Horta que va encarri-
lar aviat, amb els gols d’Isaac i de
Pau (5’). L’Horta, desconcertat als
primers minuts, va pagar-ho car.
Pau abans del descans decidia amb
el 3-0 i Manu, a la represa, marcava
el 4-0. L’Horta, amb dues derrotes,
veu frenat l’impuls. 

LA SÉNIA-HORTA 4-0

L’Aldeana va deixar perdre una bona
ocasió per trencar la dinàmica nega-
tiva (4 derrotes) i aclarir el seu estat
a la taula. I això que va començar
bé, fent el gol (Amado) i gaudint d’al-
tres opcions. Però amb els minuts
va caure en la desidia del partit i es
va acomodar. I no va saber refer-se.
I el cuer va reaccionar i va empatar
al gol de Xavi. L’Aldeana ja no va
poder i haurà de patir. 

ALDEANA-R BITEM 1-1

El Pinell es va avançar amb un gol de
Guillermo i Jordi (p) va empatar per
l’Alcanar. Penal que els visitants van
considerar rigorós també recordant
que l’àrbitre va anular dos gols als
locals. Al final, molta pressió de
l’Alcanar amb opcions, davant d’un
Pinell que va acabar amb nou. 

ALCANAR-PINELL 1-1
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

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

J. i M-Ebre Escola (18.30 h)
diumenge

Arnes-Campredó (16.30 h)
Bot-Godall (17 h)

Ascó-Tivenys (16.30 h)
Catalònia-Ginestar (16 h)

RESULTATS

24a jornada 4a catalana

Campredó-Roquetenc  2-1

la Cava-Benissanet   3-1

S. Jaume-Godall      0-6

Bot-Muntells 5-1

la Galera-Ascó 1-1

Tivenys-Jesús i Ma       5-0

Ebre E-Catalònia     1-1

Ginestar-Arnes 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       22 98 9 66

2. Campredó  23 69 29 52

3. Tivenys     23 55 29 46

4. Roquetenc  23 58 33 45

5. Ginestar    22 56 23 45

6. Catalònia   22 42 31 37

7. Benissanet  2243 48 37

8. Arnes        22 32 26 36

9. la Cava     23 43 44 31

10. Ascó      22 56 52 29

11. Ebre E    23 25 33 29

12. J. i Maria 22 39 47 27

13. la Galera  23 20 29 26

14. Bot        23 36 54 20

15. Xerta      22 34 74 13

16. S. Jaume 23 11 95 4

17. Muntells   22 15 76 2

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Vilanova-Levante

Fontsanta-Sant Andreu

Olerdola-Suburense

Riudoms- F. Vilafranca

S. Cugat-C. Clar

Santboià-Tortosa E

Molins-Gladiador

RESULTATS

22a jornada 

Levante-Fontsanta  1-3

S. Andreu-Olerdola            sus 

Esc. Valls-Riudoms       4-3

Vilafranca-S. Cugat      0-0

C- Clar-Santboià      7-3

Tortosa E-Molins    3-0

Gladiador-Vilanova          2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 62 21 57

2. Tortosa E 73 26 51

3. Molins 70 32 45

4. E Valls 22 56 32

5. C. Clar 73 38 41

6. Vilanova 45 31 41

7. Santboià 48 50 38

8. Levante 31 40 29

9. F Vilafranca 36 37 29

10. S. Andreu 42 52 27

11. S. Cugat 39 46 26

12. Suburense 36 45 24

13. Riudoms 32 46 18

14. Olerdola 33 60 12

15. Gladiador 26 94 5

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Cunit-Borges

Pla-Icomar

Vinyets-Begues

Quintinenc-Montserratina

Gavà Mar-la Cava

Ulldecona-Vallirana

Monjos-S. Sadurní

RESULTATS

20a jornada 

Borges-Pla 1-10

Icomar-Vinyets 8-0

Begues-Quintinenc 3-1

Montserra.-Gavà 17-0

La Cava-Ulldecona 0-0

Vallirana-Monjos  1-3

S. Sadurní-Cunit               2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 131 16 53

2. Ulldecona 112 17 51

3. Icomar 79 15 49

4. la Cava 98 15 48

5. Begues 72 41 35

6. Cunit 77 49 34

7. Pla 55 67 26

8. Vinyets 48 81 22

9. S. Sadurní 35 57 21

10. Monjos 42 55 21

11. Quitinenc 34 53 19

12. Borges 45 148 12

13. Vallirana 23 77 10

14. Gavà Mar 14 174 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Tortosa-Vinaròs

Ulldecona-Alcanar

Amposta-Roquetenc

J. i Maria-Perelló

Filrey R. Bítem-Catalònia

la Sénia i Rapitenca

descansen

Canareu-Aldeana

RESULTATS

19a jornada 

Vinaròs, descansa

Perelló-Filrey R. Bítem    2-4

Ulldecona-Amposta   sa

Alcanar- la Sénia        3-5

Rapitenca-Tortosa   2-1

Roquetenc-J. i Maria      3-1

Catalònia-Canareu         2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 47 16 40

2. Amposta 46 15 35

3. Ulldecona 46 20 30

4. Alcanar 40 32 30

5. Aldeana 54 24 26

6. Tortosa 41 39 26

7. Rapitenca 30 37 23

8. Filrey R. Bítem 36 61 22

9. La Sénia 43 56 17

10. Jesús i Maria 28 49 17

11. Roquetenc 26 36 16

12. Canareu 25 36 16

13. Catalònia 35 48 14

14. Perelló 18 46 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Horta-Vilalba (17 h)
Rem. Bítem-Flix (16.30 h)

diumenge 
Pinell-Móra Nova (16.30 h)

L’Ametlla-Olimpic (16 h)
Ulldecona-Batea (17 h)

Camarles-la Sénia (17 h)
Sant Jaume-Aldeana (16.30 h)

Deltebre-S. Bàrbara (17 h)
Corbera-Alcanar (16 h)

RESULTATS

24 jornada, Tercera catalana  

Móra N-L’Ametlla 2-5

Olimpic-Ulldecona 1-1

Batea-Camarles 1-2

la Sénia-Horta 4-0

Vilalba-S. Jaume 3-2

Aldeana-R. Bítem 1-1

Flix-Deltebre 2-2

S. Bàrbara-Corbera 0-1

Alcanar-Pinell 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 24 51 25 55

2. Deltebre 24 41 19 47

3. Batea 24 61 44 44

4. Ulldecona 24 52 31 43

5. Corbera 24 49 37 42

6. Flix 24 48 31 41

7. la Sénia 24 51 33 37

8. Horta 24 34 42 35

9. S. Bàrbara 24 42 39 33

10. Aldeana 24 38 41 32

11. Móra la N. 24 43 40 31

12. Pinell 24 43 44 30

13. l’Ametlla 24 47 47 30

14. Olimpic 24 50 48 29

15. Alcanar 24 32 45 26

16. S. Jaume 24 34 61 25

17. Vilalba 24 28 64 21

18. Rem. Bítem 24 25 78 9

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Catalònia-R. Bítem (16 h)
Calafell-Reddis (17 h)
Morell-la Selva (17 h)

diumenge 
Gandesa-Cambrils (17 h)

Alcanar-la Cava (16.30 h)
Vilaseca-Perelló (17 h)
l’Ampolla-Valls (16 h)

Tortosa-Roda Berà (17 h)
Canonja-Roquetenc (11.45 h)

RESULTATS

24 jornada, Segona catalana

Cambrils-Alcanar 1-1

la Cava-Catalònia 0-3

R. Bítem-Calafell 7-0

Reddis-Vilaseca 1-2

Perelló-l’Ampolla 1-1

Valls-Tortosa 2-0

Roda Berà-Morell 2-0

La Selva-Canonja 0-5

Roquetenc-Gandesa 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 24 53 11 56

2. Morell 24 44 23 45

3. Valls 24 41 30 44

4.  l’Ampolla 24 45 30 43

5. Gandesa 24 35 30 41

6. R. Bítem 24 52 33 39

7. Tortosa 24 43 32 38

8. Alcanar 24 64 44 38

9. la Cava 24 36 31 36

10. Vilaseca 24 35 32 33

11. Catalònia 24 34 30 31

12.  Canonja 24 37 37 30

13. Roda Berà 24 27 34 29

14. Cambrils 24 32 36 26

15. Perelló 24 35 51 26

16. la Selva 24 29 60 16

17. Roquetenc 24 20 52 14

18. Calafell 24 19 85 11

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va empatar amb
l’Europa, rival directe, i

segueix en zona de
promoció d’ascens, malgrat

els darrers resultats.

Empat
PRÒXIMA JORNADA

Terrassa-Rapitenca (diu 17 h)
Masnou-Palamós

Cornellà-Vilafranca
Santboià-Gramanet
Gavà-Santfeliuenc

Castelldefels-Vilassar
Europa-Rubí

Cerdanyola-Ascó (diu 12 h)
Manlleu-Figueres

P. Mafumet-Muntanyesa 

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 29 16 8 5 48 26 56
2. Cornellà 29 17 3 9 44 33 54
3. Rubí 29 16 5 8 46 30 53
4. Ascó 29 15 8 6 42 29 53
5. Europa 28 15 7 6 40 23 52
6. Terrassa 29 14 8 7 39 26 50
7. Palamós 29 14 8 7 51 41 50
8. P. Mafumet 29 13 8 8 29 21 47
9. Santfeliuenc 29 12 6 11 31 28 42
10. Manlleu 29 11 8 10 33 29 41
11. Figueres 29 9 11 9 40 41 38
12. Santboià 29 9 8 12 42 42 35
13. Vilafranca 29 10 5 14 34 38 35
14. Castelldefels 29 8 10 11 34 36 34
15. Masnou 29 8 9 12 28 38 33
16. Cerdanyola 28 6 12 10 39 49 30
17. Rapitenca 29 6 9 14 27 51 27
18. Gavà 29 8 3 18 32 43 27
19. Vilassar 29 6 7 16 28 45 25
20. Gramanet 29 2 5 22 17 55 11

Tercera divisió RESULTATS
29a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Torredembarra

Martinenc-Amposta (diu 12 h)

Igualada-Torreforta

Tecnofutbol-Tàrrega

Catllar-Balaguer

Alpicat-Andorra

Horta-V. Alegre

J i Ma-Vilanova (dis 16.30 h)

Viladecans-Marianao

RESULTATS

24 jornada, Primera catalana

Torredem-Martinenc 1-2

Amposta-Igualada 1-3

Torreforta-Tecnofutbol 0-3

Tàrrega-Catllar 3-3

Balaguer-Alpicat 0-2

Andorra-Horta 1-1

V. Alegre-J. i Maria 2-1

Vilanova-Viladecans 1-1

Marianao-Almacelles 1-3

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 24 48 25 53

2. Torredembarra 24 37 28 42

3. Tàrrega 24 30 23 42

4. Torreforta 24 44 32 40

5. Viladecans 24 35 27 40

6. Almacelles 24 38 30 37

7. Horta 24 37 28 36

8. Vilanova 24 33 21 35

9. Igualada 24 33 34 34

10. Catllar 24 29 29 32

11. Tecnofutbol 24 28 32 29

12. Amposta 24 34 37 28

13. Andorra 24 37 46 27

14. Balaguer 24 25 42 26

15. Marianao 24 25 33 24

16. J. i Maria 24 37 50 23

17. Alpicat 24 22 40 22

18. V. Alegre 24 29 44 20
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El derbi ebrenc femení, de la
Segona divisió, entre la Cava
i l’Ulldecona va ser trepidant
(0-0). Un partit intens i equili-
brat, molt tàctic entre dos
equips que van demostrar
les seues possibilitats.
L’Ulldecona es queda en la
segona plaça però a dos
punts del líder Montserratina
que va guanyar el seu partit.
La Cava baixa a la quarta per
la victòria de l’Icomar. A la
primera divisió, el Tortosa
Ebre va vèncer el Molins per
3-0 i en la propera jornada
visita el Santboià. Segueix
en la segona posició.
Pel que respecta a la Quarta
catalana dir que el líder
Godall tornava a la competi-
ció i va fer-ho guanyant al
camp del cuer, el Sant
Jaume. Una nova victòria.

El Campredó, en un partit
ajustat i amb jugades polèmi-
ques, va superar un
Roquetenc que també es tro-
bar en plena lluita per l’as-
cens (2-1). Pas endavant
ferm del Campredó que fixa
distàncies amb un rival direc-
te. 
El Tivenys va golejar el filial
del Jesús i Maria (5-0) i con-
tinua tercera, en zona d’as-
cens, mentre que el Ginestar
es manté a la ‘pomada’ amb
el triomf sobre l’Arnes. El
Catalònia es queda un xic
despenjat amb els darrers
resultats així com el
Benissanet que va perdre al
camp d’un progressiu la
Cava que s’estabiliza amb
dues victòries seguides (3-
1). 

Empat en el derbi femení de

Segona divisió

QUARTA CATALANA I FEMENIDE L’ALDEA

Els Judoques del Nucli de
Tecnificació aquest cap de set-
mana passat estaven repartits
en dues competicions. Mentre
els Infantils i Cadets, disputaven
a Sentmenat el campionat de
Catalunya; els Juniors es van
desplassar fins a Coimbra per
participar en l’Europa Cup de
Portugal.
El resultat va ser força diferent;
mentre els petits varen fer una
competició amb uns resultats
excel·lents, els junior no van gau-
dir de la mateixa sort i tornaren
de buit de Portugal.
L’equip Junior estava format per;
Daine Cordero i Carla Montañez
a -48 Kg. Marc Castellà a -60 Kg,
i Jordi Borrell i Cristòfol Daudèn a
-66 Kg.
Els Cadets competiren a
Sentmenat al mati. Els nostres
dos representants van ser: Frank
Lòpez a -66 Kg., qui a pesar de
fer una gran competició es va
quedar en el camí sense accés
al podi i Ariadna Escolà -57

Kg., que desprès d’un any sense
massa competicions, va fer un
molt bon campionat assolin el
bronze en la seva categoria.
A la tarda a la categoria infantil
van competir: Oriol Segura -66
Kg. que va quedar en segon lloc
desprès de guanyar dos com-
bats per Ippon, caient a la final
davant del primer classificat del
ranking Català. Richard Cid -66
Kg. guanyà dos combats per
Ippon abans de la fi del temps
que li va permetre obtenir la
medalla de bronze. Júlia Borrell -
40 Kg. guanyà el bronze
desprès de tres combats. Pol
Ciurana -42 Kg. va tenir una com-
petició complicada amb una dis-
putada final, quedant classificat
en segon lloc. Sergi Sangenis -
42 Kg. desprès de guanyar tots
els seus combats per Ippon va
perdre la semifinal, obtenint la
medalla de bronze. El proper cap
de setmana es celebra el cam-
pionat de Catalunya Absolut i la 4
Jornada de la Copa Mediterrània.

Nucli Tecnificació
JUDO

Aquest diumenge dia 23, el
club joves ciclistes
d'Amposta organitza el VI
TROFEU CIUTAT D'AMPOSTA
DE CICLISME. 
La cursa serà la primera
puntuable de la xallenge
catalana de masters 2014.
El club ampostí ha preparat
un recorregut semi urbà
molt atractiu tan per als par-
ticipants com per als espec-
tadors que s'acostin a veure
la competició.
El recorregut començarà al

carrer Itàlia, continuant pels
carrer Josep Tarradelles,
Passeig del Canal, carrer
Mestre Sunyer i carrer
Madrid. Les inscripcions
seran a partir de les 9 del
mati al pavelló d'esports
d'Amposta.
Cal recordar que aquest any
la normativa també permet
la participació de master
40.
S'entregaran trofeus als 3
primers de la general, i als 3
primers de cada categoria.

Trofeu Ciutat d’Amposta

CILISME. DIUMENGE

El cadet masculí es va des-
plaçar a Andorra, perdent
per 3-0 amb parcials (25-9,
25-8 i 25-17). El juvenil mas-
culí es va desplaçar al camp
de La Salle Girona, guanyant
per un condundent 0-3 amb
parcials (9-25, 10-25 i 17-
25).
El sènior femení, va anar al
camp del Sant Martí, ven-
cent per 1-3 amb parcials
(25-16, 23-25, 19-25 i 20-
25). El sènior de 3º catalana,
es va desplaçar al camp del

Granollers. 0-3 amb parcials
(15-25, 18-25 i 19-25).
Per últim, el sènior de 2a.,
va anar al camp del Llars
Mundet, també 0-3 amb par-
cials (21-25, 16-25 i 22-25).
En la pròxima jornada, l'e-
quip cadet rep al Balàfia, el
juvenil es desplaçarà al Prat.
El sènior femení, rebrà al
líder, el Frederic Mistral, el
sènior de 3a rebrà al Sant
Quirze i per últim, el sènior
de 2a, al segon, al Frankfurt
Arenys.

El sènior femení rep el líder

CLUB VOLEI ROQUETES

La Penya Ciclista Baix Ebre,
presidida per Raül Querol,
organitzarà la 27ª edició de la
Marxa Cicloturista Terres de
l'Ebre' aquest diumenge, amb
la previsió de superar els 200
inscrits de la passada edició.
La participació pot acabar sent
encara més important, si
tenim en compte que el dia
anterior, un centenar de ciclo-
turistas vinguts de diferents
punts de Catalunya i de l'estat,
han escollit Tortosa per cele-

brar la seva trobada anual. La
Marxa Cicloturista tindrà dues
modalitats, amb sortida a les
8.00 des del pavelló firal de
Tortosa. La primera, de 96
quilòmetres, passarà per
Bítem, Tivenys, Coll de Som,
Benifallet, Rasquera, Móra
d'Ebre, Benissanet, Miravet,
Pinell de Brai, Xerta, Aldover i
Tortosa. La segona marxa, de
130 quilòmetres, continuarà
per Roquetes i per la carretera
del Port, amb final en el Portell. 

Marxa Cicloturista 
Terres de l’Ebre

27ENA EDICIÓ

La victòria se li va ressistir a
l’Amposta, tot i que va mantenir intac-
tes les possibilitats d’aconseguir la
victòria fins al descans. 
Durant la primera part el duel va
estar molt igualat i va transcórrer
amb mínims avantatges favorables
al Base Villaverde. 
A la segona part, les madrilenyes
van sortir amb molta determinació,
i el 4-0 en els primers minuts va
pesar en les ampostines per la resta

del partit, i contràriament al que
havia succeït en el primer temps, no
va donar la sensació de poder can-
viar el rumb del duel. El Base
Villaverde no va baixar la guàrdia, i
l'Amposta que havia viatjat de mati-
nada a Madrid va començar a acu-
sar l'esforç. 
L'Amposta situat a la zona tranquil·la
de la classificació, afrontarà demà
dissabte el complicat repte que repre-
senta la visita del BM Granollers.

A la represa es decideix
CH AMPOSTA LAGRAMA

A tres jornades d’acabar la fase
regular de la Lliga, les tortosines
reben l’equip de Sesrovires, classifi-
cades al tercer lloc de la taula i
depenent dels seus resultats per
assolir una de les quatre places que
dóna dret a disputar el campionat
de Catalunya de la màxima compe-
tició femenina de l’handbol català.
L’Handbol Tortosa va aconseguir
una contundent victòria deguda a
la defensa excel·lent, atac resolutiu

i gran forma física de les jugado-
res. Les visitants van intentar aturar
el joc tortosí, tot i arribar a la mitja
part amb una diferència assumible
(12-6). Finalment, les tortosines
van endur-se els dos punts en joc.
El 30 de març a les 12h del mig-
dia jugarà el Tortosa contra
l’Handbol Sant Vicenç, davant de
qui s’han de sumar els dos punt
per mantenir intactes les opcions i
jugar el TOP 4.

Prop de la fase final
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Bon partit del primer equip del
Cantaires a la pista del Valls tot i la
derrota (58-51).

Molt a prop aquesta setmana d'a-
conseguir una merescuda victòria
en una de les pistes més compli-

cades de la lliga. Un gran planteja-
ment tàctic i una millor execució
dels jugadors han permès lluitar
per la victòria al llarg dels 40
minuts.
La idea d'aturar el seu jugador
més important i de castigar les

seves contínues ajudes defensi-
ves amb tirs exteriors, han fet que
el marcador hagi estat sempre
amb uns guarismes similars (+4
a favor dels locals al minut 10
com a màxima renda; +3 pels
tortosins al minut 27).

En aquest tipus de partits els petits
detalls marquen la diferència final.
S'ha decidit en un cara o creu que
no  ha estat favorable al conjunt
ebrenc per una simple qüestió
d'encert: en els darrers 3 minuts
(53-51) i amb l'equip local ja refu-

giat en una tancada zona, els
llençaments exteriors visitants no
han volgut entrar. Tot i la derrota,
lectura positiva de que l'equip està
preparat i mentalitzat per aquestes
darreres jornades que definiran l'è-
xit, o no, de la temporada.

Derrota a Valls

BASQUET. 58-51

Núria Gas, Millor Esportista de l’any
La passada nit del divendres 14 de
març es va realitzar la Gala de la X
Festa de l'Esport Aldeà.
Nuria Gas del CP l'Aldea s'emportava
el premi a la millor esportista de l'any
Aldeà.
Daniel Andreu, Alcalde de l'Aldea,
Yolanda Tomàs, Regidora d'Esports, i
la resta de Regidors van estar els
encarregats d'entregar els premis:
Club Patí l'Aldea, Premi al reconeixe-
ment a entitats. Marti Vidiella Curto,
Premi a la projecció esportiva. Ramon
Gas Melich, Premi a la Constància i
esforç. Enrique Royo Cervera, Premi
a la Constància i esforç. Marc Royo
López, Premi a la Constància i esforç.
Laia Verges López, Premi a la
Constància i esforç. Rafel Franch
Farnós, Premi a la Constància i
esforç. Lluis Bertomeu Sorribes,
Premi al voluntariat. Ismael Meiriño
Martí, Premi al voluntariat. Pascual
Codorniu Valldeperez, Premi al volun-
tariat. Matrimoni Chavarria Solé,
Premi al voluntariat. Joaquin Cugat
Paulino, Premi al voluntariat. Núria Gas
Cugat, Premi al Millor esportista de

l'any. José Arques Nivera, Menció
Especial a entitats i esportistes. Núria
Cugat Bertomeu, Menció Especial a
entitats i esportistes. Club Cicliste
l'Aldea, Menció Especial a entitats i
esportistes. Ignasi Cugat Melich,
Menció Especial Ajuntament. Anouk
Vizcarro, Menció Especial
Ajuntament. Josep Gilabert Espinós,
Menció Especial Ajuntament. Yago
Gavilan Espinós, Menció Especial
Ajuntament. Xavier Royo López,
Menció Especial Ajuntament. Angels
Caballé Roca, Menció Especial
Ajuntament. Albert Curto Moreno,
Menció Especial Ajuntament. Aleix
Borras Faiges, Menció Especial
Ajuntament. Alex Recio Tomàs,
Menció Especial Ajuntament. Marc
Príncep, Menció Especial Ajuntament.

APUNT DE CELMA DE TERCERA CATALANA
Vist per a sentència, tal i com vaig dir fa uns mesos el Camarles serà nou equip de Sego-

na Catalana, després de les mini ensopegades del Deltebre i l’Ulldecona, el Camarles agafa

una distància de vuit punts enfront dels 30 que falten disputar. El seu míster, Bartolo, té 3 ofer-

tes sobre de la taula per la propera temporada, i cap és de Tercera Divisió. El Camarles va vi-

sitar el camp del Batea, no van haver molts espectadors, però van ser els suficients per ani-

mar molt a la represa quan els locals casi igualen el 0-2. El Deltebre guanyava 0-2 però en la

segona el Flix, diuen que amb l’ajuda de l’àrbitre, va decantar el resultat. Victòria segura amb

entrenador nou, no és així, Pedro Garcia es va estrenar a la banqueta i no va tenir sort. La Sé-

nia està imparable, porta 9 partits consecutius guanyant en el seu camp amb una mitjana de

3,66 gols. Tres partits trampa per tres dels candidats, Camarles-La Sénia, potser no guanyi el

local, vaig dir fa dues setmanes que el meu equip perdria a Sant Jaume, però en aquesta apos-

to al revès. Ulldecona-Batea, pot haver golejada local o sorpresa visitant, i Deltebre-Santa Bar-

bara, l’equip de Joan Subirats marca gairebé sempre. El partit del Sant Jaume-Aldeana, partit

de més que alta tensió.
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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

                                                                                                                  



DIVENDRES 21
DE MARÇ
DE 2014

diarimés
ebreggaassttrroonnoommiiaa

21www.mesebre.cat

PATROCINADORS
GASTRONOMIA

INGREDIENTS 4 PERSONES: 

• 800 gr. de bacallà fresc
• Pebrot verd
• Pebrot roig
• Ceba
• Tomaquet
• 400 gr. d' arròs
• Brou de peix
• Vi blanc
• Sal
• Oli d' oliva

PREPARACIÓ:

Agamfem el bacallà ben eixut i el tallem a daus de 5x5 cm.
aproximadament. Després el saltejem banda a banda un mi-
nut amb un xorret d' oli i el reservem. Al mateix oli que em fet
el bacallà, sofregim el pebrot, la ceba i el tomaquet pelat, pre-
viament tallats a juliana, uns 5 minuts. Tot seguit afegim l'
arròs i un xorret de vi blanc. Deixem reduir uns 2 minuts.

Després afegim el brou de peix i un punt de sal. Deixarem
coure uns 7 o 8 minuts i afegirem finalment el bacallà i el dei-
xem dos minuts més.

Finalment deixem reposar uns 5 minuts i bon profit.

Plat de la setmana.

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Arròs amb bacallà  

CUINA MARINERA “CASA ALBERT” - SANT CARLES DE LA RÀPITA 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Al quadrant nord-est, la nuvolositat minvarà al llarg del matí fins a quedar
serè o poc ennuvolat a migdia. Al litoral i prelitoral hi haurà estrats baixos,
més trencats durant les hores centrals del dia. A la resta del país, al llarg
del matí augmentaran els núvols alts i a partir de mig matí creixeran nuvo-
lades a punts de muntanya. A més, a partir de migdia els núvols es faran
progressivament més abundants i compactes d'oest a est fins a deixar el cel
entre mig i molt ennuvolat arreu a partir del vespre.

Precipitacions
A partir del final del matí s'esperen ruixats al Pirineu i Prepirineu, entre
febles i moderats i localment acompanyats de tempesta. A partir de la
tarda, també se n'esperen de més febles i aïllats al prelitoral i són proba-
bles a d'altres punts de la meitat oest del país.

Temperatures
Les mínimes pujaran lleugerament al litoral i la vall de l'Ebre, mentre que a
la resta del país seran similars o pujaran lleugerament. Es mouran entre els
-1 i 4 ºC al Pirineu, entre els 3 i 8 ºC al Prepirineu, depressió Central i pre-
litoral nord, entre els 5 i 10 ºC a la resta del prelitoral i entre els 7 i 12 ºC
al litoral. Les temperatures màximes es mantindran similars en conjunt, tret
del quadrant nord-est on pujaran lleugerament. Es situaran entre els 18 i 23
ºC en general.

Visibilitat
Serà entre bona i regular. Hi haurà bancs de boira i boirina al litoral, així
com a l'inici i final del dia al prelitoral i valls i fondalades de l'interior.

Vent
A l'interior, el vent bufarà fluix i de direcció variable fins a primeres hores
del matí i de nou al final del dia, mentre que durant les hores centrals de la
jornada bufarà de component sud i oest fluix amb cops moderats. Al litoral,
el vent serà fluix i de direcció variable fins a primeres hores del matí i de
component sud entre fluix i moderat la resta de la jornada.

El temps. Previsió

MATÍ

BOIRINA

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià   

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Moran Sitja, Juan Carlos 

Barcelona, 123 A  (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Respecte a la teva salut, evita els enuigs inne-
cessaris, no t'aporten gens i sol et creen
malestar. És possible que necessitis més vita-
mines.

Taure
20/4 al 19/5

És el moment que revisis certs comporta-
ments del passat. Si fumes, és un bon
moment per tractar de millorar una mica la
teva vida.

Bessons
20/5 al 21/6

S'apropen  millores en la teva vida  amorosa.
Respecte a la teva salut , si pots  donar-te un
respir  fes-ho. Intenta descansar de forma més
intel·ligent .

Cranc
22/6 al 21/7

Pensa  que pots treure més partit  als teus
moments de lleure, sobretot ara que s'apropa
una agradable sorpresa tot i que es possible-
ment trigarà uns dies.

Lleó
22/7 al 22/8

Si t'oblides de certs pensaments oxigenaràs la
teva ment. Unes vacances et sentirien molt bé,
ja que no has descansat tant com necessita-
ves. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui pots refredar-te , així que evita que el
fred afecti a la teva gola. Bona etapa per tot
el que hagi de veure amb el treball intel.lec-
tual.

Balança
22/9 al 22/10

Ara mateix tot el que necessites és tran-
quil·litat. Deixa les tensions per un altre
moment. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Has d'invertir més el teu temps en el teu
cos i relaxa més la teva ment. Els beneficis
que aconseguiràs així seran innegables.  

Sagitari
21/11 al 21/12

Respecte a la teva salut , pensa bé el que et
convé i actua amb saviesa. Hi ha algú que
vol aprofitar-se de tu , ves amb els ulls ben
oberts.

Capricorn
21/12 al 19/01

En trànsit de Venus  i el Sol  per la teva casa
vuit indica que viuràs una etapa  on pots des-
carregar les teves tensions  amb més facili-
tat. 

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs l'oportunitat de poder superar
aquestes petites xacres que véns arrosse-
gant des de fa dies .Deixa que et cuidin a
casa teva.  

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus i el sol per la teva casa sis
indica que tens bones defenses en aquest
moment . Un somriure pot alegrar-te el dia a tu
i als que t'envolten.   
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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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Àlex de la Guia, portaveu
de les JERC a les Terres de
l'Ebe, ha expressat la 'preo-
cupació dels joves pels con-
tinus atacs que rep el nostre
territori, fet que ens dificulta
poder desenvolupar el nos-
tre futur amb dignitat'. De la
Guia ha posat com a exem-
ple el Projecte Castor, la pre-
carietat dels serveis de trens
al conjunt del territori i el nou
Pla de conca de l'Ebre que,
'en comptes de garantir la
supervivència del Delta, n’a-
greuja la degradació'.

Davant tot aquests fets,
les JERC han organitzat di-
verses actuacions per 'de-
fensar la dignitat de la nostra
terra i els nostres drets', se-
gons De la Guia. Els actes,
que comptaran amb la col·la-
boració de la Plataforma en
Defensa de l'Ebre, es porta-
ran a terme demà dissabte a
la tarda a Tortosa. Després

de celebrar, al matí i en
aquesta ciutat, el seu Con-
sell Nacional, les JERC han
convocat amb la crida 'En-
llaça't contra el transvasa-
ment. Ni un pam de terra, ni
una gota d'aigua!' diversos
actes que començaran amb
un dinar popular a les 14.30
h a la Rambla Felip Pedrell.
Després, a les 15.30 h, allà
mateix es faran diversos par-
laments a càrrec de Joan An-
toni Panisello, portaveu de la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre; Lluís Salvadó, diputat
d’ERC al Parlament de Cata-
lunya; i Gerard Gómez, por-
taveu nacional de les JERC.
Tot seguit, a les 16h, hi
haurà un concert de 'Pepet i
Marieta' fins a les 17 h, mo-
ment en què s'enllaçarà amb
una cadena humana el Pont
de l’Estat amb el Pont Roig.
Des de l'organització s'ha

demanat a la gent que hi par-
ticipi i que, si pot ser, vagi
vestida de blau.

El portaveu ebrenc de les
JERC, Àlex de la Guia, ha ma-
nifestat que 'el jovent inde-
pendentista del territori,
igual que la societat ebren-
ca, estem farts dels continus
atacs que rebem del Govern
espanyol, que només se'n
recorda, de nosaltres, quan
no saben on deixar allò que
ningú no vol, o quan ens vo-
len robar allò que més vo-
lem. I el que més volem i me-
reixem és un futur digne a
casa nostra'. 
Des d'aquest convenciment,
les JERC han encoratjat tot-
hom a participar en aquests
actes per fer sentir les reivin-
dicacions i els drets de les
Terres de l'Ebre. A la foto,
moment de la presentació
del cartell.

Una cadena humana plena de música per
defensar el riu i el Delta

Demà dissabte, 22 de
març, 'Dia Mundial de
l'Aigua', Tortosa viurà di-
versos actes organitzats
per les Joventuts d'Es-
querra Republicana de
Catalunya (JERC), per
mostrar el rebuig a l'ac-
tual Pla hidrològic de la
conca de l'Ebre.

Les JERC fan una crida a lluitar pel riu amb un concert de ‘Pepet i Marieta’ i una cadena humana que enllaçarà els dos ponts de Tortosa
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