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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

Diumenge és el Gran Dia. Els
ebrencs tornaran a defensar el
riu, el Delta, la seua vida. Tot
està a punt per una manifestació
que tindrà una excepcional parti-
cipació, amb unió i lluita de tots
plegats. La Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE) ha treba-
llat incansablement. Un altre
cop. Té molt de suport. Suport
que s’ha manifestat de tot arreu.
L’objectiu de la manifestació
està clar: “demostrar el rebuig
que la societat ebrenca i catala-
na té cap aquesta Pla de Conca
de l’Ebre”. La cita serà diumenge
a les 11 a les escoles de Sant
Jaume. D’allí, fins a Deltebre, per
Lo Passador. El riu serà testimo-
ni del sentiment i de la seua
defensa pels ebrencs. Una nova
marea blava està preparada.

P3 i 14

«Lo Riu és Vida!»

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar va protagonitzar dimarts al matí una roda de premsa a la seu del
Col·legi de Periodistes de les Terres de l’Ebre a Tortosa, on l’Alcalde Andreu Martí va contestar a
les informacions publicades el diumenge dia 23 de març en les que s’afirmava que s’havia “imputat
un gerent municipal de l’Ametlla de Mar per adjudicar-se obres”, alhora que explicava que també
s’havia imputat a l’alcalde Andreu Martí pel mateix cas. S’ha aclarit que no és així.                           P9

«El gerent de la Cala Gestió no es va adjudicar cap obra»

Terres de l’Ebre. El Consell Comarcal del
Baix Ebre, mitjançant el servei de transport
adaptat, facilita diàriament el desplaçament de
111 persones discapacitades.              P6

Esports. Josep Becerra, que marxa a
Finlàndia, en un projecte ja conegut per
jugadors de la demarcació, és baixa al CF
Amposta.  P15

Terres de l’Ebre. Adam Tomàs: “L’execució
hipotecària de les galeries comercials Futuro
Ciudad Amposta és el certificat de defunció del
macroprojecte de CiU”. P10Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

10.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

El Delta de l’Ebre guarda histò-
ries d’homes i dones que van
copsar, en aquest bocí de terra
del tram final del riu, un futur per
viure i una esperança per anar
endavant. Avui, però, una de les
zones humides més importants
de la mediterrània occidental,
veu amenaçat el seu futur i la
seva esperança a causa del nou
pla hidrològic de la conca de
l’Ebre. El Delta és un espai frà-
gil, dinàmic i canviant que, arri-
bada la bona hora, té la capaci-
tat de brotar vida al seu voltant.
Aquest lloc heterogeni de con-
vivència uneix, altra vegada, a
gent de tot el territori, i també
de la resta del país català, sota
un mateix lema: el reclam d’un
cabal adequat que permeti albi-
rar a l’horitzó un demà per a les
generacions venidores. La
major part d’institucions i enti-
tats de les Terres de l’Ebre han
presentat, en els seus respec-
tius plenaris i juntes, mocions
de rebuig contra el pla. En
aquesta línia, la Junta rectora
del Parc natural del Delta de
l’Ebre també ho farà el proper
dia 3 d’abril, en el transcurs
d’una reunió extraordinària. La
moció que es presentarà
subratlla el menysteniment dels
criteris científics i tècnics que
hauria d’incloure el Pla per a sal-
vaguardar el Delta de l’Ebre,
segons la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de
l’Ebre. De fet, estem davant
d’un nou greuge que afecta a
tot el territori. D’una nova situa-

ció que
posa de
m a n i -
fest la
manca
de sen-
sibilitat
d e l
govern
espanyol vers Catalunya. I és
que el nou pla de la conca de
l’Ebre no té presents les al·lega-
cions presentades per la
Generalitat de Catalunya, ni
administracions, ni entitats del
territori, ni de la societat civil.
Al·legacions que reclamen, en
un primer lloc, la defensa d’un
plantejament integral de la ges-
tió de l’Ebre i, en un segon lloc,
la preservació del Delta de
l’Ebre. A partir d’ara doncs, per
vetllar pel Delta de l’Ebre, ence-
tem una etapa de mobilització
constant. Una etapa per preser-
var molts dels tresors que guar-
da el Delta. Però, en especial,
per continuar oferint un futur i
una esperança a totes aquelles
persones que viuen i estimen
aquesta terra. Per aquest
motiu, per aquests homes i
aquestes dones, el proper dia
30, estaré al costat de la
Plataforma en defensa de
l’Ebre. Una altra vegada, tots
junts, per custodiar el nostre
Delta.

Carme Franch i Rius
Presidenta de la Junta Rectora

del Parc Natural del delta de
l’Ebre.

L’Ebre, creador de futur,
creador d’esperança

Opinió

Opinió

Diumenge és el Gran Dia. Els ebrencs tornaran
a defensar el riu, el Delta, la seua vida. Tot està
a punt per una manifestació que tindrà una
excepcional participació, amb unió i lluita de
tots plegats. L’objectiu de la manifestació està
clar: demostrar el rebuig que la societat ebren-
ca i catalana té cap aquesta Pla de Conca de
l’Ebre, avantsala d’un nou Pla Hidrològic
Nacional, ja que en ell s’estan planificant les
condicions per a que en un futur immediat es
torne a ficar damunt la taula el transvasament
de l’Ebre tal i com ja va passar en l’any 2000
amb el govern d’Aznar Hi ha missatge unitari
quant al lema central de la manifestació: L’E-

BRE SENSE CABALS ÉS LA MORT DEL DELTA,
en defensar la gran importància ambiental d’a-
quest territori i la necessitat d’un cabal ecolò-
gic. En aquest punt estem tots d’acord, amb un
ampli suport polític, tan en el Parlament català
com a nivell d’ajuntaments i institucions locals.
És un acord històric que s’ha de valorar en
positiu ja que poques vegades en la nostra
història, un ampli ventall de les forces es fica
d’acord. Tot està a punt. La convocatòria és
diumenge a les 11 hores a les escoles de Sant
Jaume. I des d’allí, per Lo Passador, fins a
l’Ajuntament de Deltebre. Una nova cita ebren-
ca, carregada de sentiment, està llesta. 

Editorial

La força de la Gent

Recentment, els alcaldes del Delta van ser els pro-
tagonistes d’una imatge insòlita. Tots ells es van
reunir al municipi de Sant Jaume d’Enveja per
expressar el seu posicionament contrari al Pla
hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre.
La fotografia, que també feia partícips els presi-
dents de la comarca del Montsià i el Baix Ebre, era
extraordinàriament potent, sobretot perquè el ven-
tall ideològic que personificaven els que hi eren era
prou significatiu de la pluralitat política d’aquesta
regió. Aquesta vegada, les diferències polítiques
van quedar en segon terme per posar en valor el
rebuig unànime que desperta aquest nou Pla entre
els representants consistorials. Ells en són els més
afectats, perquè ampliar les concessions de rega-
dius en 440.000 hectàrees, el 50 % més que ara,
passarà factura al fràgil ecosistema del tram final
del riu Ebre.
D’altra banda, l’exhibició d’aquesta unitat inusual ha
estat el motiu que ha portat algunes persones a
publicar opinions contundents en les xarxes socials.
En aquest sentit, hem pogut llegir comentaris d’ac-
tivistes que s’esquinçaven les vestidures davant el
que consideraven un gest hipòcrita d’alguns alcal-
des que, durant la majoria absoluta d’Aznar, mai no
es van manifestar darrere el nus. I jo em pregunto
si no és tractava precisament d’això, ara fa més
d’una dècada? És a dir, de procurar convèncer
Brussel·les de l’atrocitat que comportava aquell
PHN. I fer-ho quants més millor. Reclamàvem justa-
ment un front comú per vèncer els deliris de gran-
desa d’aquells ministres populars amb tendència a
passejar-se amb actitud de militar pels territoris que
consideren les seves colònies. Aquella gent fins i tot
es va atrevir a escenificar prop d’Alcanar l’inici de
les obres de seu projecte faraònic, tot just abans
que les eleccions generals de l’any 2004 els situes-
sin un altre cop a l’oposició. És cert que les menti-
des sobre els atemptats de l’11-M van influir en la
davallada electoral d’Aznar, però també ho és el fet
que el PSOE de Zapatero va complir amb la seva
paraula i va derogar l’antic PHN. Ho prefereixo així
com ara. Prefereixo veure que el Govern del meu
país dóna suport a les reivindicacions socials d’un
territori que pateix com cap altre les principals
agressions mediambientals del segle XXI a reviure
el rebombori que hi havia cada cop que ens visita-
va un conseller del Govern de la Generalitat.
Prefereixo la concòrdia entre els partits i exercir una
acció col·lectiva davant la Comissió Europea per
frenar l’Estat espanyol que no pas que es repeteixin
els episodis convulsos que van tenir lloc en moltes
reunions plenàries. Prefereixo respirar calma i tran-
quil·litat, saber que la lluita ja no passa per convèn-
cer tantes persones com abans, perquè hi ha una
majoria social i política que ho té clar. Però la placi-
desa d’avui no és fruit de la casualitat. Hi som
immersos gràcies al treball i l’esforç d’entitats com
ara la Plataforma en Defensa de l’Ebre, el moviment
que històricament ha liderat la lluita antitransvasista

al nostre territori. La
seva veu, lluny d’apa-
gar-se, s’ha mantin-
gut ferma durant tots
aquests anys. Perquè
els seus dirigents
sempre han tingut
molt present que les
amenaces podien tor-
nar en qualsevol
moment. Transmuten
els noms amb els
quals es vesteixen, però l’essència és similar, pràc-
ticament idèntica. Fins i tot m’atreviria a dir que, en
aquesta ocasió, Cañete ha estat capaç de perfec-
cionar l’instrument mitjançant el qual pretén assecar
el Delta. És més sibil·lí, però igual de mortífer.
Sortosament, el PP també és més plural del que
ens pensàvem alguns i, a Tortosa, el seu regidor va
votar a favor d’una declaració institucional per
rebutjar la política hídrica del Govern de l’Estat. El
diputat Joan Bertomeu, en canvi, ha optat per man-
tenir-se fidel a l’amo i beneir el camí al qual ens
aboca Cañete. També ens queda alguna rèmora a
la Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre que,
mitjançant el seu president, Masià, s’ha manifestat
favorablement al Pla des de l’inici. Però com és fàcil
de comprovar, aquestes opinions són minoritàries.
La batalla s’ha guanyat, almenys aquí, a les Terres
de l’Ebre. Ens trobem en una altra fase, en què els
criteris científics estan per sobre dels polítics. La
creença que cal preservar el Delta i deslliurar-lo d’hi-
poteques insostenibles a mitjà termini suma més
adeptes que no pas la idea d’explotar el territori a
qualsevol preu. De personatges sotmesos a la tira-
nia del creixement il·limitat en queden cada cop
menys, si més no en l’àmbit de la gestió dels recur-
sos hídrics. Però, malauradament, de reptes en
tenim un bon grapat i, d’amenaces, ens en neixen
amb una periodicitat que esborrona. A més de la
regressió i la subsidència del Delta, també tenim la
obligació de frenar la plaga del caragol poma o evi-
tar que torni a entrar en funcionament el magatzem
de gas Castor, dos exemples de plena actualitat
que rebroten amb massa freqüència i que requerei-
xen d’un treball conjunt. En la fotografia de què us
parlava al principi d’aquest article, no hi faltava
ningú. Hi eren tots els representants institucionals
que hi havien de ser. No en sobrava cap i espero
que aquesta unió política sigui el preludi d’un nou
estil de fer política. Perquè de trobades com aques-
ta que es va fer a Sant Jaume d’Enveja en faran falta
moltes més. No ens deixem portar per la provoca-
ció de qui solca escletxes per dividir. El normal hau-
ria de ser remar en la mateixa direcció. Celebrem,
per tant, que, en la defensa del nostre riu, en
siguem molts més que abans. 

Jesús Auré. President de la Federació Comarcal
d’ERC al Montsià

Ho prefereixo així, perquè la unitat d’avui 
és part del triomf d’ahir

Opinió

Fa una setmana que s’han posat en
marxa els nous trens semidirectes
entre Tortosa i Barcelona, que
cobreixen el trajecte en no més de
2h, a diferència de les quasi 3 que
costa amb els altres. Aquests trens
circulen de dilluns a divendres a pri-
meríssima hora del matí i al mig dia
des de Tortosa, i a mig matí i a pri-
mera hora de la tarda des de
Barcelona. Els trens van bé, són
còmodes, no sacsegen, pendulen,
tenen endolls, safates, etc. Tots ho
hem celebrat, sí. Però en farem ús?
Ja us dic ara que no gaire i també el
perquè. El servei de regionals és
des de fa uns pocs anys competèn-
cia de la Generalitat i funcionen simi-
lars als Rodalies de Barcelona (i ara
Tarragona i Girona). Els Rodalies,
amb milers de passatgers diaris
diferencien entre cap de setmana i
laborables ja que al dia a dia,
podem entendre, és la de gent de
Sitges, Sabadell o Mataró qui va i
torna a diari a Barcelona per treba-
llar (o viceversa). Seguint aquesta
dinàmica, els reforços es posen els
dies laborables i en les hores punta.
Reforços són més trens, trens
exclusius en laborables o semidirec-
tes (com el cas de Manresa). Què
ha passat? Per Tortosa han fet el
mateix, amb la idea de potenciar els
laborables han implementat millores
sense tenir en compte els usuaris
reals i fent una actuació bona, però
esbiaixada. Què no han mirat que
les hores punta a Tortosa són els

divendres i diumenges la tarda?
Perquè no es poden establir més
trens i més ràpids quan és fa un ús
real? Des del meu punt de vista,
com a usuari habitual del tren, crec
que cal potenciar les línies els diven-
dres i diumenges (si cal se’n treu
alguna amb un baix percentatge
d’ús). Un dia laborable (he pogut
consultar fonts) agafen el tren semi-
directe de Barcelona 11.30h -
Tortosa 13.25h unes 20 persones.
És un número baix. Reitero la idea
de que és un servei bo però no
adaptat. Més utòpic però no impos-
sible, a Girona ho faran al juliol, és
integrar tot Catalunya amb matèria
de transport públic, som un gran
país però prou petit per poder-ho
fer. Això vol dir que amb el bitllet de
tren arribo a Sants i tinc metro (com
la gent de Vic o Calafell o Tordera,
per exemple) o bé arribo a Tortosa i
puc agafar el bus interurbà amb el
mateix bitllet. I puc comprar bono-
trens que no caduquen i més avan-
tatges de la integració. Per últim,
cal adequar un preu i fer tarifes
reals, com tenim tarificació sistema
Rodalies no hi ha descompte ni per
nens ni per anar i tornar, encara
sort que conserven el de Carnet
Jove. Hem avançat amb la imple-
mentació d’aquests trens, només
ens cal pujar un nivell més.

Xavier Lluís Chavarria
@Xavier_Lluís

Tortosa

Trens semidirectes, ben fet però mal pensat
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La Plataforma en Defensa
de l’Ebre (PDE) ha treballat
incansablement. Un altre
cop. Té molt de suport.
Suport que s’ha manifestat
de tot arreu. L’objectiu de
la manifestació està clar:
“demostrar el rebuig que la
societat ebrenca i catalana
té cap aquesta Pla de
Conca de l’Ebre, avantsala
d’un nou Pla Hidrològic
Nacional, ja que en ell s’es-
tan planificant les condi-
cions per a que en un futur
immediat es torne a ficar
damunt la taula el transva-
sament de l’Ebre tal i com
ja va passar en l’any 2000
amb el govern d’Aznar”. La
PDE, Crac de la setmana
avui a Més Ebre (plana 14),
afegia que “tanmateix a

diferència del 2000,
aquest cop la paraula
TRANVASAMENT intentaran
evitar-la en forma de bancs
d’aigua. Per això demanem
un cabal ecològic per al
tram final de l’Ebre sufi-
cient i coherent per al man-
teniment del bon estat d’a-
quest espai que és la joia
de la corona de tota la
conca de l’Ebre però que
també genera una riquesa
natural important en un
dels sectors més oblidats
del territori com són els
pescador i els cultius
marins”.
El missatge de rebuig és
general. Ja s’ha convocat
una Comissió de
Sostenibilitat per al dia 4:
“hi ha missatge unitari
quant al lema central de la
manifestació L’EBRE
SENSE CABALS ÉS LA
MORT DEL DELTA, en
defensar la gran importàn-
cia ambiental d’aquest terri-
tori i la necessitat d’un
cabal ecològic. En aquest
punt estem tots d’acord,
amb un ampli suport polí-
tic, tan en el Parlament
català com a nivell d’ajunta-
ments i institucions locals.
És un acord històric que
hem de valorar en positiu ja

que poques vegades en la
nostra història, un ampli
ventall de les forces es fica
d’acord. Així mateix, el mis-
satge de la Plataforma va
mes enllà dels cabals
ecològics amb la denúncia
constant de l’exagerada
planificació en Hectàrees
de regadiu i sobretot amb
l’intent cada vegada més
descarat de mercadejar en

l’aigua del riu amb els
bancs d’aigua. La societat
poc a poc va entenent la
situació en la que ens tro-
bem i fent-la seua. Estem
segurs que també els par-
tits polítics ho acabaran
veient i també s’ho acaba-
ran fent seu.
Missatge de la PDE a través
de Més Ebre: “DIUMENGE
TOTS AL DELTA!!! No hi

podem fallar, ens miraran
en lupa per vore quina res-
posta social hi ha. Ens tenen
respecte i per això no
podem fallar. La millor arma
que tenim som la gent, el
sentiment de defensar un
territori des de la racionali-
tat, el sentit comú però
sobre tot, des de la bona
voluntat de tot i cadascun
de natros.Estem segurs que
els ebrencs no fallarem,
omplirem Sant Jaume i
Deltebre. Demostrarem que
som un gran cor que batega
junt en defensa d’aquest
territori. I no estarem sols,
tindrem molts catalans que

vindran a estar en natros.
Fem-los gaudir també i
entendre el que defensem.

«Diumenge, Tots al Delta»

Diumenge és el Gran
Dia. Els ebrencs torna-
ran a defensar el riu, el
Delta, la seua vida. Tot
està a punt per una
manifestació que tindrà
una excepcional partici-
pació, amb unió i lluita
de tots plegats. 

Rebuig de la societat ebrenca i catalana al Pla de Conca de l’Ebre, “avantsala d’un nou Pla Hidrològic Nacional”

L’EBRE SENSE CABALS ÉS LA MORT DEL DELTA

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Les Joventuts d’Esquerra
Republicana, juntament
amb la Plataforma en
Defensa de l’Ebre, VAN  el
pont de l’Estat i el pont de
Roig de Tortosa amb una
cadena humana de més de
400 persones per protes-
tar contra el nou Pla de
Conca que va aprovar el
govern espanyol el passat
28 de febrer. Aquest pro-
jecte, aprovat sense
comptar amb les deman-
des de la
societat ebrenca, del
Parlament de Catalunya i
les recomanacions dels
científics experts que
recomanen un cabal de

9.000 hectòmetres cúbics
per any, hipotecarà el futur
del Delta i del territori.
“L’aprovació d’aquest Pla
posa de manifest que pel
govern espanyol,
Catalunya i les Terres de
l’Ebre no compten per a
res”, va declarar el
portaveu de les JERC,
Gerard Gómez del Moral
que va afegir que el "jovent
plantarem cara al PP i no
permetrem una retallada
més al nostre territori
i a les nostres vides". Al
seu torn, el diputat
d'Esquerra Republicana de
les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, va voler deixar

clar que "ens estem
jugant més que l'aigua
d'un riu, ens juguem la
identitat del territori i
la identitat del país".
Des de l’organització inde-
pendentista van voler
denunciar l'actitud del
govern espanyol que igno-
ra les demandes catalanes
així com també passar per
damunt de les Directives
de Brussel·les en matèria
d’aigua, d’hàbitats i
d’aus. Abans de la cadena
humana, les JERC van
celebrar un dinar popular
amb les
intervencions de Joan
Antoni Panisello, portaveu

de la Plataforma en
defensa de l’Ebre, Lluís
Salvadó, diputat
d’Esquerra Republicana al
Parlament de Catalunya i
Gerard Gómez del Moral,
portaveu de les JERC. El
dinar va acabar amb l’ac-
tuació musical de Pepet i
Marieta. 
Les joventuts
republicanes van anunciar
que aquest és el primer
acte d’una campanya que
van iniciat dissabte per
aturar el transvasament i
que seguirà el proper 30
de març, quan participa-
ran de la manifestació que
es celebrarà a Deltebre.

Més de 400 persones realitzen una cadena humana per protestar contra el Pla de Conca
Dissabte passat

PDE: “No podem

fallar. Tots formem

un gran cor que 

batega en defensa

d’aquest 

territori. Estem

units”

xxxHora: 11 h de diumenge, a les escoles de Sant Jaume,
“per poder iniciar la manifestació puntuals a les 11:30 h”.

Itinerari: Escoles Sant Jaume, carrer Major fins pont del
Passador i d’allí a l’ajuntament de Deltebre. Hora previs-
ta d’acabar 13:30 h.

Informació: Es pot arribar des d’Amposta i aparcar a
Sant Jaume o des del marge Esquerra i aparcar a
Deltebre. Hi ha uns planells penjats a la web de la
Plataforma en Defensa de l’Ebre que indiquen on aparcar.
Haurà servei d’ordre i els Mossos  guiaran el tràfic. 

S’ha de ser puntual perquè la manifestació serà llarga!!

Diumenge, a les 11 h, a les escoles de Sant
Jaume. La manifestació s’inicia a les 11.30 h
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ES BUSCA
PERSONA RESPONSABLE I

AMB EXPERIÈNCIA PER 
CUIDAR PERSONES MAJORS

EN RÈGIM D'EMPLEADA 
DE LA LLAR (INTERNA) 

A CALAFELL

INTERESSATS, TRUCAR AL

977211221

EN UN MINUT

-Segons ACN, el conflicte
obert amb propietaris i veïns
de les cases de davant de la
Catedral ha acabat portant
als jutjats l'Ajuntament de
Tortosa per un presumpte
cas d'assetjament immobi-
liari. L'assetjament tindria
lloc per la via de deixar de
fer les tasques de manteni-
ment bàsiques que li perto-
quen amb l'objectiu final
d'enderrocar-los. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, nega
les pressions i assegura que
el consistori vol solucionar el
conflicte amb acords econò-
mics per adquirir els immo-
bles.

-L’Ajuntament d’Alcanar,
en col·laboració amb la
Plataforma Ciutadana en
Defensa de les Terres del
Sénia, ha organitzat per
demà l’acte de presentació
oficial del llibre “La Bombolla
Sísmica” del projecte Castor
d’emmagatzematge de gas.
El llibre,  escrit pel periodista
Jordi Marsal, corresponsal
de l’ACN a l’Ebre, és un tre-
ball d’investigació que treu a
la llum tot el que no s’ha dit.

-La Ràpita va celebrar
dilluns al matí el seu cinquè
fòrum del turisme, centrat
enguany en l'etnogastrono-
mia. L'objectiu és arribar a
un turisme amb una forma-
ció elevada, gust pel bon
menjar i alta capacitat
econòmica. 

-El grup comarcal d’ERC al
Consell Comarcal del
Montsià va votar en contra
de la proposta de
Pressupost per a l’any 2014
presentada per l’equip de
govern actual format per CiU
i el PP. El portaveu del grup
comarcal republicà, Jesús
Auré, va començar la inter-
venció recordant la ‘preocu-
pació’ pel fet que hi ha ser-
veis que presta el Consell,
com ara el de l’Oficina
d’Informació al Consumidor,
que ‘comencen a penjar d’un
fil excessivament prim’. 

Més notícies

El passat divendres, 21 de
març, el candidat
d’Esquerra Republicana de
Catalunya a les eleccions
europees, Josep-Maria
Terricabras, va participar
en un acte a Roquetes dins
la campanya ‘Votar és
democràcia’. 
Abans, però, Terricabras
va mantenir dues reunions
de treball amb la
Plataforma en Defensa de
les Terres del Sénia, que
s’oposa a l’entrada en fun-
cionament del projecte
Castor, i amb la Plataforma
en Defensa de l’Ebre. ‘Ha
estat molt positiu poder
conèixer de primera mà la
problemàtica sobre la plan-
ta de gas davant la costa

d’Alcanar i l’impacte nega-
tiu que té el nou Pla
Hidrològic per al tram final
del riu Ebre i el Delta, com
també ho ha estat establir
mecanismes de coordina-
ció i actuació amb les pla-
taformes per poder conti-
nuar treballant des de les
institucions europees’, va
manifestar Terricabras.
El candidat republicà, en la
seva intervenció a l’acte
públic de Roquetes, es va
mostrar convençut que el
9 de novembre es farà la
consulta, ‘d’una banda,
perquè no sé com es pot
impedir que milions de per-
sones que volen sortir al
carrer a votar no ho puguin
fer i, de l’altra, perquè els
mesos que encara falten
acabaran de donar la raó
als qui pensen que votar és
un acte bo i democràtic i,
finalment, crec que el

Parlament Europeu podrà
animar el Govern espanyol
a propiciar la consulta’.
Terricabras va insistir molt
en la importància que
tindrà l’actuació i el con-
venciment dels mateixos
catalans: ‘els catalans ens
hem fet majors d’edat i,
com a tals, volem decidir’.

De cara a les properes
eleccions europees, el can-
didat republicà va destacar
que ‘l’important és que els
eurodiputats catalans
escollits, en arribar a
Brussel·les, mirin de treba-
llar i col·laborar plegats
amb eficàcia’. Sobre les
possibles amenaces

d’il·legalització a algunes
entitats catalanes sobira-
nistes, Terricabras va afir-
mar que ‘no hi ha cap país
civilitzat democràtic que
pugui il·legalitzar una asso-
ciació de gent pacífica i,
per tant, no tindria ni cap ni
peus que Espanya ho fes’.
Pel que fa a les Terres de
l’Ebre, en Terricabras va
voler recordar que ‘el riu és
vida, i aquest és un principi
fonamental, i el primer que
s’ha de salvar és el riu i el
seu Delta, perquè si és fa
bé, salvarem el riu i els
seus regants; en canvi, si
s’acaba repartint malament
l’aigua, no se salva ni el riu
ni els seus regants’.

L'Ajuntament de Deltebre
arriba a un acord amb
Soffimat France S.L. i CW
Ventures, per una inversió
de 12 milions d'euros per
implantar una planta de resi-
dus més un ampli pla d'in-
versions que inclouen altres
tecnologies de generació
energètica. És una planta
que desenvolupa i explota la
valorització dels residus
sòlids urbans. Un gran
avenç amb inversions reno-
vables, que serà capaç d'a-
collir fins a 35.000 tones.

La inversió farà possible la
creació d'uns 15 llocs de
treball directes i s'ubicarà
en uns terrenys de propietat
municipal de 14.000 m2
que seran cedits a l'empre-
sa adjudicatària del concurs
de construcció i explotació
durant un període a estipu-
lar segons les bases de lici-
tació. És objecte del consis-
tori aprovar els treballs del
projecte i construcció de
manera immediata.
Aquesta planta de gasifica-
ció, té com a objectius:

-Reducció del nombre de
tones d'abocador fins a un
80%
-Valorització dels residus
urbans.
-Reducció progressiva de la
taxa d'escombreries.
-Ésser capdavanters en la
generació d'energies reno-
vables.
-Reducció del cost energètic
de l’Ajuntament de Deltebre.

Cal destacar que aquesta
planta és de tecnologia
catalana.

Terricabras es compromet a defensar 
les Terres de l’Ebre davant la Unió Europea

En un acte que va tenir lloc a Roquetes, dins la campanya ‘Votar és democràcia’

Farà possible la creació de 15 llocs de treball directes

ACTUALITAT

Abans es va reunir amb
la Plataforma en

Defensa de l’Ebre i amb
la de les Terres del Sénia

Inversió de 12 milions d’euros per implantar una 
planta de residus a Deltebre
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El Consell Comarcal del
Baix Ebre, mitjançant el
servei de transport adap-
tat, facilita diàriament el
desplaçament de 111 per-
sones discapacitades,
amb problemes de mobili-
tat i persones grans amb
dependència, per tal que
aquestes puguin accedir a
centres d’atenció especia-
litzada i serveis de suport
social. Actualment, el ser-
vei disposa de quatre rutes
comarcals gestionades de
forma interna que traslla-
den als usuaris a diferents
centres de dia o centres
ocupacionals del Baix
Ebre. Per al president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, aquest
servei “compleix amb una
funció social bàsica ja que
dóna servei i ajuda a mol-
tes famílies de la comar-
ca”. És per aquest motiu
que, Soler, ha afegit que
“des de l’ens comarcal es

treballa constantment per
blindar el servei i per ade-
quar el seu funcionament”.
Les quotes que paguen els
usuaris dels transport
tenen en compte la seva
capacitat econòmica de
forma que s’apliquen bonifi-
cacions per trams de
renda i estalvi. D’aquesta
forma, segons la vicepresi-
denta d’Atenció a les
Persones, Júlia Celma, es
té la finalitat “de caminar
cap a uns serveis públics
més justos d’acord amb la
situació que viuen els usua-
ris beneficiaris”.
Banc d’Ajudes
Tècniques 
Un dels altres serveis que
ofereix el Consell Comarcal
del Baix Ebre per tal de
facilitar el dia a dia de les
persones amb una dismi-
nució i/o dependència és
el banc d’ajudes tècniques.
Aquest facilita l’accés a
l’assessorament tècnic per
a l’adaptació domiciliària,
així com també ofereix les
ajudes tècniques necessà-
ries que no estan subven-

cionades per altres depar-
taments. Aquest darrer any
2013 el BAT del Baix Ebre
ha gestionat 51 expedients
i ha atès a 36 persones.
Ajuts individuals
El CCBE va presentar les
dades de l’atorgament dels
ajuts individuals de des-
plaçament per a l’actual
curs acadèmic. En total,
l’ens ha distribuït
23.106,18ÛE entre les
105 famílies que enguany
es beneficien d’aquesta

ajuda. Els ajuts individuals
de desplaçament perme-
ten garantir que els alum-
nes que viuen a una distàn-
cia considerable del centre
escolar, i que no tinguin
transport escolar col·lec-
tiu, puguin desplaçar-se a
l’escola amb una compen-
sació econòmica en funció
del seu lloc de residència.
Per al curs 2013-2014,
l’ens comarcal del Baix
Ebre ha rebut 116 sol·lici-
tuds. De les quals se n’han

aprovat 105. Aquests ajuts
es destinen als alumnes
empadronats a la comarca
del BE que cursen segon
cicle d’educació infantil,
educació primària, ensen-
yament secundari obligato-
ri o educació especial, que
viuen a 3km o més de
distància del centre educa-
tiu i que no disposen de
transport públic urbà o de
transport escolar col·lec-
tiu.

Amb aquesta ja són quatre
edicions les que es porten
fent les Jornades per al
Desenvolupament Econòmic
Local de la Comarca del
Montsià. El Fòrum del Talent
és un projecte que treballa
per a la gestió del canvi i la
transformació cultural de
territoris, empreses i perso-
nes. Aquestes jornades
volen aconseguir un nou i
modern paradigma econò-
mic basat en els factors

endògens del territori, nous
models de gestió sosteni-
bles, noves fórmules per
entendre el món canviant i
metodologies per fer-ho
possible. Un dels avantat-
ges és que el Fòrum fomen-
ta la innovació i la creativitat
a les organitzacions, per així
enfortir una comunitat i uns
projectes empresarials cre-
adors i protagonistes del
seus presents i futurs. La
primera xerrada va tenir lloc

el 20 de març, a càrrec del
Sr. Santi López-Villa, la pro-
pera és el dia 3 d’abril a les
18h, i la durà a terme el Sr.
Federico Mayor Zaragoza,
l’ex Director General de la
UNESCO va treballar per
convertir la institució al ser-
vei de la Pau, la Tolerància,
el Drets Humans i la
Convivència Pacífica. Cal dir
que durant tot l’any hi hau-
ran xerrades sobre tècni-
ques de negociació o sobre

economia social i desenvo-
lupament. Les xerrades con-
clouran el 18 de desembre,
una altra vegada a càrrec
del Sr. López-Villa. 
Els Fòrums es duran a
terme al Consell Comarcal
del Montsià, a Amposta. 
Les jornades están organit-
zades per Montsià actiu
amb la col·laboració
d’ADEDE.
Més informació:
http://forumdeltalent.com/

Els tècnics del Consorci de
Serveis Agroambientals
del Baix Ebre i Montsià
(CODE) han realitzat el pri-
mer tractament del 2014
contra la mosca negra. El
CODE preveu abocar el
producte biològic BTI
(Bacillus Thuringiensis) en
els 7 punts habituals de
tractament al riu. El dele-
gat del Govern a les Terres
de l’Ebre, Xavier Pallarès;
la directora general de
Polítiques Ambientals,
Marta Subirà, i el president
del CODE, Xavier Royo,
juntament amb els presi-
dents dels consells comar-
cals del Baix Ebre, Lluís
Soler, i del Montsià, Joan
Martín, i el director tècnic
del CODE, Raül Escosa,
van presentar l'inici de la
campanya a l’emarcador
del riu a Tortosa. 

Primer tractament
contra la mosca

negra

Prop de 300 persones, de
les Terres de l’Ebre i d’arreu
del país, van participar diu-
menge passat a la primer
edició de la Festa de la Mel
de Romer-Crestada i
Calçotada popular, organit-
zada per l’empresa perello-
nenca Mel Muria. El gerent
de Mel Muria, Rafel Muria,
ha destacat que “s’han
complert els objectius: pro-
moure les tradicions lliga-
des al món de la mel, difon-
dre Muria Centre
d’Interpretació Apícola i
potenciar el Perelló com a
poble de la mel”. Muria valo-
rat molt positivament l’orga-
nització i també el nou
Espai Natural on s’ha fet la
crestada de la mel de
romer.

Festa de la Mel
de Romer
Crestada

Servei de transport adaptat del CCBE
El Consell Comarcal del Baix Ebre facilita diàriament el desplaçament a 111 persones discapacitades

Hi participarà Federico Mayor Zaragoza, el dijous dia 3 d’abril

ACTUALITAT

Jornades per al desenvolupament Econòmic Local de la comarca del Montsià
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La Policia Local d’Alcanar
ha presentat un servei nou
de Policia Local, l’Àrea de
Relacions amb la Comunitat
(ARCO). ARCO és una àrea
de treball de la Policia Local
d’Alcanar que vol arribar a
les associacions de veïns,
associacions interculturals i
altres grups de la ciutat per
a conèixer de primera mà
els problemes existents a
cada zona de la ciutat.
L’eina fonamental d’aquesta
unitat és la seva proximitat
i contacte permanent amb
els diversos actors socials
de la població, la qual cosa
permet detectar immedia-
tament qualsevol problemà-
tica que pugui sorgir.
L’objectiu d’aquesta àrea
és donar una resposta

millor a les necessitats dels
ciutadans i que els matei-
xos ciutadans siguin partí-
cips de les resolucions dels
problemes. Per a poder
donar el servei ARCO, s’ha
implantat la figura de l’a-
gent promotor de la con-
vivència. En aquest sentit,
s’ha format un agent actual
de la Policia Local
d’Alcanar. La tasca de l’a-
gent de l’Àrea de Relacions
amb la Comunitat es fa
efectiva a través de la
patrulla preventiva policial,
farà enquestes a la ciutada-
nia, i també realitzarà reu-
nions periòdiques amb
diversos interlocutors de
barris, associacions comer-
cials, religioses i col·lectius
de les diferents nacionali-
tats del municipi. Les fun-
cions de l’Agent Promotor
de la Convivència són:

Promoure la convivència
entre els diferents usuaris
de places i parcs; Difondre
les ordenances que afecten
la via pública; Ser refe-
rents en els espais públics,
especialment per als
col·lectius de la gent gran i
les famílies; Ser l’enllaç
entre la població i l’ajunta-

ment; Donar suport al ser-
vei de protecció escolar.
El sots-inspector de la
Polica Local, Francesc
Xavier Martí Meix, ha desta-
cat que el que es pretén
amb aquest nou servei és
conèixer la realitat diària
del municipi. “Dels resultats
que s’obtinguen de les

enquestes, reforçarem, si
s’escau, la importància
donada a la millora de la
qualitat de vida i la proximi-
tat de la funció policial als
ciutadans del municipi.
L’objectiu és fer una policia
propera als ciutadans, als
quals ha d’escoltar, valorar
i, per descomptat, servir”.

El Col·legi de Periodistes
de Catalunya (CPC) ha reco-
negut l’Ajuntament d’Ascó
l’esforç de transparència
que està duent a terme a
través del web corporatiu.
Segons un estudi qualitatiu
del Laboratori de
Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de
la Universitat Autònoma de
Catalunya (UAB), que analit-
za 41 indicadors d’obertura
institucional a la xarxa,
l’Ajuntament d’Ascó és el
municipi de la Ribera d’Ebre

amb més transparència
web. Al conjunt de les
Terres l’Ebre, només
Tortosa supera Ascó.
Pel que fa al conjunt de la
demarcació de Tarragona,
la web municipal d’Ascó
només és superada per les
pàgines corporatives de
municipis amb molts més
habitants, com El Vendrell,
Tarragona, Reus i Cambrils.
L’estudi s’actualitza
cada any. Durant l’acte de
reconeixement que es va
desenvolupar divendres

passat a Tortosa, la
responsable de l’estudi i
expresidenta del Col·legi de
Periodistes a la
demarcació de l’Ebre,
Empar Moreno, va desta-
car l’escassa oferta d’una
informació pública transpa-
rent arreu de Catalunya i va
subratllar que
la ciutadania només pot
exercir plenament com a tal
si disposa d’ accés a
informacions com el pres-
supost municipal, el seu
grau d’execució, la tasca

dels regidors municipals i el
seu contacte, entre d’altres
Al seu torn, l’alcalde
d’Ascó, Rafael Vidal, va
agrair el reconeixement i es
va comprometre a seguir
millorant la transparència al
web, com un pilar estratè-
gic en l’acció de govern
municipal. “Obrir portes és
apropar la gestió pública a
la ciutadania i millorar el
seu grau d’implicació.
Necessitem que els veïns
participin, se sentin respon-
sables i enriquim entre tots

el criteri de
l’Ajuntament”, va assegurar
Vidal. Entre altres aspec-
tes, la web municipal
d’Ascó publica el pressu-
post al detall,
informació de contacte
dels regidors, les ordres
del dia i convocatòries de
les sessions plenàries,
informacions periòdiques
sobre decisions de la junta
de govern local i facilita als
veïns que puguin deixar opi-
nions i fer propostes de
diferents formes.

Segons informa
Aguaita.cat, diumenge serà
un dia intens reivindicativa-
ment parlant a les Terres de
l’Ebre. Després de la gran
manifestació que es preveu
a Sant Jaume i Deltebre en
contra del Pla de Conca de
l’Ebre, els usuaris descon-
tents amb el servei ferrovia-
ri prestat al territori tenen
l’oportunitat de sumar-se a
l’acte de desobediència civil
convocat per la Plataforma
dels Trens Dignes i Jóvens
de les Terres de l’Ebre i que
consistirà en no pagar el
bitllet.
L’acció es durà a terme en
les línies que cobreixen el
territori, la R15 (surt a les
17.40 de Flix) i la R16, que
surt a les 17.27 de Tortosa
en els combois que més
afluència d’estudiants solen
tenir els diumenges.

Protesta pels
preus dels bitllets

de tren

L'alcalde de Móra d'Ebre,
Joan Piñol, i el director de
la central nuclear d'Ascó,
César Candás, han firmat
un conveni de col·laboració
per a instal·lar a la capital
de la Ribera d'Ebre, amb
caràcter extraordinari,
l'Oficina de la Recàrrega
de la central nuclear.
L’oficina formarà i gestio-
narà els tràmits de con-
tractació dels 1.500 ope-
raris que s'incorporaran el
maig vinent als treballs de
la recàrrega de combusti-
ble que es duran a terme a
la central nuclear d'Ascó.
S'instal·larà a la tercera
planta del Bulevard de
Móra d'Ebre.

Móra d’Ebre acull
l’Oficina de Rècarrega

de la CNA

La Policia Local d’Alcanar 
presenta l’Agent ARCO

L’Àrea de Relacions amb la Comunitat té per objectiu fer una policia propera als ciutadans

El Col.legi de Periodistes de Catalunya ha reconegut l’esforç d’obertura de l’Ajuntament

ACTUALITAT

Ascó, entre els municipis amb millor informació a la web
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L’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar va protagonitzar
dimarts al matí una roda de
premsa a la seu del
Col·legi de Periodistes de
les Terres de l’Ebre a
Tortosa, on l’Alcalde
Andreu Martí va contestar
a les informacions publica-
des pel Diari de Tarragona
el diumenge dia 23 de
març en les que afirmava
que s’havia “imputat un
gerent municipal de
l’Ametlla de Mar per adjudi-
car-se obres”, alhora que
explicava que també s’ha-
via imputat a l’alcalde
Andreu Martí pel mateix
cas, donat que el Jutjat de
Tortosa investigava l’assig-
nació de dos contractes
urbanístics de l’empresa
publica La Cala Gestió a
EFIAL consultoria de la
qual el seu president, apo-
derat i soci majoritari és el
càrrec públic. Andreu
Martí, acompanyat per l’ad-
vocat que porta el cas,
Antoni Valls, va remarcar la
greu imprecisió del titular
d’aquest article ja que,
“cap gerent ni persona vin-
culada com a funcionari
públic o treballador d’a-
quest Ajuntament s’ha
adjudicat obres públiques,
motiu pel que hem d’ex-
pressar el nostre rebuig a

aquesta redacció sensa-
cionalista doncs no exis-
teix cap denúncia basada
en aquest contingut”. Martí
va demanar al Diari de
Tarragona, “una rectifica-
ció immediata, amb el
mateix tipus de tractament
i ajustant-se a la realitat del
contingut, reservant-nos en
tot cas el dret a realitzar
les accions que conside-
rem oportunes per tant de
defensar l’honorabilitat de
les persones i institucions
afectades”. El màxim res-
ponsable municipal va
reconèixer que existeix una
investigació judicial basada
en la denúncia d’un particu-
lar que mai no ha compare-
gut al Jutjat d’Instrucció de

Tortosa per a ratificar els
fets i que l’Ajuntament ha
aportat al Jutjat tota la
documentació que se li ha
requerit.
Segons Martí, la investiga-
ció se centra en els con-
tractes de gerència i
assessorament econòmic
de l’empresa municipal La
Cala Gestió, desenvolupa-
da per l’empresa consul-
tora EFIAL, en base a la
sospita generada de que
existís una incompatibilitat
administrativa en el càrrec
de gerent de la societat
per la seva vinculació a
l’empresa consultora
EFIAL, “però mai per adju-
dicar-se ni obres ni cap
contracte urbanístic”.

L’Alcalde va afirmar que els
serveis jurídics de
l’Ajuntament han justificat
que aquesta incompatibili-
tat de càrrecs és inexistent
atesa la naturalesa del
càrrec de gerent i les fun-
cions que aquest desenvo-
lupa, les quals es centren
única i exclusivament en
funcions econòmiques i
d’administració i mai en
actes propis de la funció
pública com podrien ser
les actuacions en àmbit de
gestió o planejament urba-
nístic i que el càrrec de
gerent de La Cala Gestió
està supeditat a l’empresa
adjudicatària dels contrac-
tes d’assessorament
econòmic.

Per altra banda, Andreu
Martí va completar aques-
ta informació, explicant
que, “s’ha pogut acreditar
la correcció i legalitat de
les contractacions realitza-
des per l’empresa munici-
pal La Cala Gestió, amb la
corresponent mesa de
contractació i informe de
l’enginyer municipal, no
intervenint en cap moment
en aquestes decisions el
gerent de l’empresa muni-
cipal. I també va recalcar
que la creació de l’empre-
sa municipal La Cala
Gestió, respon a una
necessitat real per a donar
solució a la gestió urbanís-
tica i econòmica que pre-
senta el municipi, ajustant-
se plenament a la legalitat.
Per la seva part, Antonio
Valls, advocat de
l’Ajuntament va explicar
que, “un cop s’han practi-
cat totes les diligències
interessades pel Jutjat hem
sol·licitat el sobreseïment i
arxiu del procediment”, tro-
bant-se en aquests
moments la petició a la
taula del jutge a fi de deci-
dir l’arxiu definitiu de la
causa. I va afegir que,
“Efial, mai no ha sigut adju-
dicatària de cap contracte
urbanístic”, sinó únicament
de gerència i assessora-
ment econòmic que consti-
tueix l’instrument bàsic que
permet el funcionament de
l’empresa municipal.

Es demostra que el gerent de la Cala Gestió 
no es va adjudicar cap obra

Els serveis jurídics municipals acrediten la compatibilitat de dos càrrecs del gerent

ACTUALITAT

Del 13 al 31 de març
representants del sector
de la restauració de
l’Ametlla de Mar estan rea-
litzant un curs de perfec-
cionament en cuina i sala a
l’Escola d’Hoteleria de
Cambril. Aquests curs
impulsat des de l’Àrea de
Turisme de l’Ajuntament de
l’Ametlla té com objectiu
dotar als restaurants de
l’Ametlla de Mar i els pro-
fessionals que hi treballen
d’uns estàndards de quali-
tat que ajudin a consolidar
l’Ametlla de Mar com a
destí gastronòmic. A cuina

els professors Xavier
Infantes i Carles Enric
Frago són els encarregats
d’impartir les classes. A
sala l’encarregat de donar
aquesta formació tècnica
als cambrers és el profes-
sor Vicente Macheño.
“El nostre objectiu és treba-
llar perquè l’Ametlla de Mar
sigui un destí gastronòmic
de molta qualitat i el poder
comptar amb la col·labora-
ció d’aquesta Escola
d’Hoteleria de referència al
Territori és un luxe”, subrat-
lla Vicent Martí, regidor de
l’Àrea Municipal de

Turisme. Per la seva part,
Josep Margalef com a Xef
del Restaurant del Molí dels
Avis i membre del Club de
la Gastronomia afirma que
“aquest curs és molt profi-

tós perquè t’ajuda a apren-
dre noves receptes i posar
en valor els productes
locals”. De fet, és el
segon any que es realitza
un curs amb col·laboració

de l’Escola d’Hoteleria,
l’any passat coincidint amb
l’impuls de les rutes de
tapes a la localitat es va
realitzar un curs en aques-
ta direcció a Cambrils.

La restauració de l’Ametlla de Mar es perfecciona 
a l’Escola d’Hosteleria de Cambrils

Representants dels restaurants de la Cala assisteixen a cursos de cuina i sala a Cambrils del 13 al 31 de març

EN UN MINUT

-Xala i Viu l’Estiu 2014 a
l’Ampolla. D’entrada, activi-
tats per a l’abril i maig: 27
abril: Tres Tombs; 1 maig: III
Mitja Marató; 3 - 18 maig:
XXIV Jornades
Gastronòmiques; 4 maig:
XXIV Diada de l’Ostra del
Delta; 10 maig: XI Ironcat.
Campionat de Catalunya de
Triatló.

-L’Ampolla celebrarà el pro-
per diumenge 4 de maig la
XXIV Diada de l’Ostra del
Delta, un certament que s’ha
convertit en una referent
turística i gastronòmica a les
comarques de l’Ebre i arreu
del país. L’organització calcu-
la distribuir enguany 2.500
kgs d’ostres del Delta entre el
públic que acudeixi al port
pesquer de l’Ampolla, on l’any
passat van gaudir de la jorna-
da més de 3.000 persones.

-El SAD del Baix Ebre ha
realitzat, en el darrer any,
215 atencions personals i
continuades a diferents llars
de la comarca del Baix Ebre.
D’aquesta manera, en total,
els treballadors familiars han
realitzat més de 30.000
hores d’atenció al domicili
amb la finalitat d’ajudar en les
tasques de la llar o donar
suport social a aquelles per-
sones amb dificultats de
desenvolupament o d’integra-
ció social o manca d’autono-
mia personal.
Des del Consell Comarcal del
Baix Ebre es treballa per tal
d’adequar el servei a les
necessitats dels usuaris. En
aquest sentit, el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha manifes-
tat que “per aconseguir
aquest objectiu, es realitza un
servei d’inspecció de qualitat
per conèixer el nivell de satis-
facció de les persones bene-
ficiàries, mesurar el nivell de
qualitat del servei i identificar
aspectes de millora”.

-Els Reguers recuperarà
com a espai multiusos un
dels equipaments més
emblemàtics de la població,
l'antic assecador de pauma,
allí on se celebren les princi-
pals activitats del poble, les
festes majors i la Fira del
Rovelló. La superfície d'ac-
tuació, de 541 m2, la meitat
dels quals estan sota cobert,
està situada al centre dels
Reguers, a tocar de les ofici-
nes municipals, entre els
carrers travessera de
Talavera, Cabassers i la
carretera d'Alfara. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, i l'al-
caldessa dels Reguers,
Esther Vidal, han informat
dels detalls de l'actuació. Les
obres han començat tot just
aquesta setmana.

Més notícies
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El portaveu del grup munici-
pal d’ERC d’Amposta ha
explicat en roda de premsa
que han tingut accés a l’e-
xecució hipotecària que han
dictaminat els Jutjats
d’Amposta a favor del
Banco Popular. Aquesta
sentència, que és pública i,
per tant, pot consultar qual-
sevol ciutadà, és el tret de
sortida al procés per sub-
hastar els locals del com-
plex comercial de les gale-
ries Futuro Ciudad Amposta.
Aquesta subhasta també
inclou els espais que antiga-
ment ocupava Carrefour, la
qual cosa tanca de soca-rel
qualsevol opció d’ubicar-hi
una altra superfície comer-
cial, almenys de moment.
Aquesta situació, segons
Adam Tomàs ‘posa en entre-
dit tot el discurs que havia
fet fins ara l’alcalde Manel
Ferré, el qual fins fa no gaire
havia generat expectatives
sobre la possibilitat de que
s’hi posés una altra marca a
explotar aquell local
immens’. El regidor repu-
blicà ha recordat que ‘per
prendre part de la subhasta
caldrà presentar-se als

Jutjats d’Amposta el proper
2 d’abril i pujar-hi per les 28
finques que sumen un valora
total que frega els 20 ME,
que és el deute que té con-
tret l’empresa Futuro Ciudad
de Amposta, SL amb el
Banco Popular’. Fins el pas-
sat mes de juliol, Futuro
Ciudad de Amposta, SL
mantenia deutes de diversa
naturalesa amb
l’Ajuntament. Aquests deu-
tes fan referència, sobretot,
a l’IBI corresponent als anys
2011, 2012 i 2013 i pugen
fins a 274.500 E. Adam
Tomàs ha manifestat que
‘amb aquest volum d’impa-
gaments era obvi que la
cosa acabés malament’. El
regidor republicà ha afegit
que ‘el què ens sorprèn és
el fet que l’alcalde no hagi
analitzat degudament
aquesta informació que dis-
posava el consistori i hagi
estat parlant de possibles
alternatives a Carrefour,
quan l’empresa promotora
d’aquest complex fa tres
anys que no compleix amb
les seves obligacions tri-
butàries’. Pel que fa al
deute, Adam Tomàs ha dit
que ‘preguntarem a l’àrea
d’Intervenció de
l’Ajuntament en quina situa-
ció queda després que s’ha-

gi executat la hipoteca, i qui-
nes opcions hi ha, si és que
n’hi ha, de cobrar-lo’. En el
cas que aquests diners es
perdin, el portaveu d’ERC ha
manifestat que ‘el municipi
d’Amposta haurà perdut
molts diners pel camí amb
aquesta aventura. En primer
lloc, per les quotes d’IBI que
deixarem d’ingressar i, en
segon lloc, per les aporta-
cions suplementàries que va
fer l’Ajuntament a l’hora d’ur-
banitzar aquella zona que
ara quedarà molt afectada
des d’un punt de vista de la
seva activitat comercial’. En
aquesta línia ha recordat
que, finalment, l’Ajuntament
d’Amposta va haver d’apor-

tar al cost de la urbanització
de la zona comercial més
d’1.400.000 E, és a dir,
543.000 E més del previst
inicialment, que havia de ser
de 850.000 E. Adam Tomàs
també ha volgut mostrar el
seu suport als botiguers
que encara queden al com-
plex, els quals es troben en
una situació molt delicada,
sense llum ni aigua a les
zones comunitàries i total-
ment desemparats perquè
l’alcalde ja ha dit en més
d’una ocasió que aquest és
un tema privat. En aquest
sentit, el regidor li ha etzibat
a Manel Ferré que ‘si és bo
per a sortir a les fotos d’i-
nauguració, també ho hau-
ria de ser per ajudar els
petits empresaris que s’han
quedat a la intempèrie arran
una operació que s’ha
demostrat que va ser total-
ment especulativa’. El regi-
dor republicà ha recordat
que en paral·lel a aquests
fets, l’equip de Govern pre-
tén impulsar canvis urbanís-
tics en aquesta mateixa
zona per afavorir que els
locals del polígon de Tosses
tornin a la ciutat. En aquests
moments hi ha molts locals
que han tancat i els que que-
den creuen que aquesta
opció podria representar

una oportunitat per salvar
els seus negocis. El més
greu de tot plegat segons
Tomàs ‘és que va ser l’equip
de govern de CiU qui va
prohibir l’obertura de nous
locals d’oci nocturn al casc
urbà, per enviar-los tots cap
amunt’. D’aquí que Tomàs
hagi acusat a l’equip de
Govern d’’actuar d’una
manera totalment caòtica,
sense planificar el que fa i,
amb els seus errors, situar
els empresaris d’aquest
sector amb la soga al coll’.
El portaveu d’ERC no ha vol-
gut entrar a valorar si l’op-
ció del trasllat de la zona
d’oci ara per ara és la millor
opció, ‘perquè encara no
tenim tota la informació’. A
més a més d’afegir que
‘desconeixem l’opinió del
veïnat i la dels locals esta-
blerts a la ciutat’. Per
aquest motiu, Tomàs ha
emplaçat a l’alcalde a dialo-
gar amb tothom i a tenir
prudència, perquè ‘l’execu-
ció hipotecària del centre
comercial Futuro Ciudad
Amposta obre un escenari
de gran incertesa’. Adam
Tomàs ha deixat clar que
‘aquest nou episodi eviden-
cia el fracàs del projecte de
ciutat de CiU’. Tot afegint
que, ‘la credibilitat d’aquells

que van planificar les zones
comercials i d'oci en
aquests moments és nul·la.
Es va vendre molta fum amb
anuncis que pregonaven l’a-
rribada de grans multinacio-
nals i franquícies, i ja veieu
amb què ens hem quedat:
amb drets de cobrament,
inversions a fons perdut i
una gran fractura en les
il·lusions col·lectives’. Per
aquest motiu, Adam Tomàs
ha conclòs la roda de prem-
sa sentenciant que ‘ERC no
avalarem cap nova reqüalifi-
cació urbanística a un any
vista de les properes elec-
cions, sense que abans no
s’hagi assolit un consens
ampli amb la població’.
Per la seua part, l’alcalde
Manel Ferré ha aclarit que
‘el projecte no era de CiU,
sinó una iniciativa privada.
Ara mateix Futuro Ciudad sí
que té un deute en
l'Ajuntament però que el
cobrament no està en perill
(si s'ho queda el banc
pagarà el banc). L'informe
de l'Oficina de Gestió tri-
butària de l'ajuntament diu
que es cobrarà”. I acabava
dient que ‘ERC està portant-
ho tot només sembra dub-
tes, sense informar-se bé
dels temes i sense fer pro-
postes’. 

El Pla d’Ocupació Montsià 2014 es
destinarà al condicionament, reha-
bilitació i recuperació d’elements i
construccions amb pedra seca,
d’interès històric, cultural i arqui-
tectònic. Es duran a terme dife-
rents actuacions als municipis de
La Sénia, Alcanar, Ulldecona, Mas
de Barberans, Masdenverge i La

Galera. Amb l’objectiu de fomentar
polítiques actives de foment de l’o-
cupació, la Diputació de Tarragona
i el Consell Comarcal del Montsià
ha iniciat un nou pla d’ocupació
que ha permès la contractació
d’un responsable d’obra i quatre
peons per un període de sis
mesos. Els cinc treballadors con-

tractats són aturats de llarga dura-
da als quals, durant aquest perío-
de, rebran formació complementà-
ria dirigida a millorar les seves
accions personals i professionals
per tal d’afavorir la seva posterior
inserció al mercat laboral. El Pla
d’Ocupació del Montsià de 2014
s’ocuparà del Projecte de recupe-

ració d’espais de pedra seca a tra-
vés de l’arranjament de murs a: el
Barranc del Cònsul, al camí de la
Plaça Major del Riu i a la carretera
de Rossell de La Sénia; a la zona
del Mirador d’Alcanar i a diferents
indrets d’Alcanar Platja; a la zona
de l’Ermita de la Pietat
d’Ulldecona; a l’accés de l’avingu-

da de Catalunya, de Mas de
Barberans; a la zona verda de l’an-
tic abocador de Masdenverge i a la
plaça de bous de La Galera. El
Consell Comarcal del Montsià,
Joan Martín Masdéu ha ressaltat
“l’oportunitat de formar persones
en situació d’atur i donar-los una
ocupació temporal”. 

Tomàs: «L’execució hipotecària de les galeries comercials Futuro Ciudad
Amposta és el certificat de defunció del macroprojecte de CiU»

El regidor republicà ampostí s’ha mostrat molt preocupat pel deute que té l’empresa de gairebé 300.000 E amb l’Ajuntament

Ha permès la contractació d’un responsable d’obra i quatre peons, per sis mesos

ACTUALITAT

El Consell Comarcal del Montsià ha posat en marxa un nou pla d’ocupació
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El passat dimarts, 25 de
març, a l’Escola Lligallo del
Gànguil (ZER Mestral),
Michel Viñas, director del
setmanari Més Ebre i pre-
sentador del programa
Minut 91 al canal TE, va
efectuar una conferència als
alumnes de 4t, 5è i 6è expo-
sant els valors que ha de
mostrar un mitjà de comuni-
cació. També va explicar la
seva trajectòria professional
destacant la importància de
buscar quines activitats
agraden i tot seguit dedicar
hores de feina i esforç per a
aconseguir els objectius pro-
posats, “amb esforç i dedi-
cació els resultats arriben”.
Els alumnes es van mostrar
molt atents durant tota l’ex-

posició i en acabar van fer
preguntes a Michel Viñas
sobre diferents vessants.
Miquel Àngel Escolà, direc-
tor de l’Escola Lligallo del
Gànguil (ZER Mestral), i els
mestres del centre han valo-
rat molt positivament la con-
ferència, el fet de poder
apropar als alumnes la
feina de periodista per a
motivar-los i també inculcar
la cultura de l’esforç que es
necessita en totes fes fei-
nes. “La conferència va ser
un èxit que es va comprovar
amb l’atenció durant tota
l’exposició i les ganes de
saber-ne més amb les pre-
guntes que van realitzar els
alumnes posteriorment”.

“A oferir una mà estesa per a resoldre aquest conflicte com a països civilitzats”

Exposició Paisatge Motor

El Perelló celebra Firabril, la
fira de la mel i l'oli, dies 5 i 6
d’abril. Aquesta és una fira
que data de l'any 1882 i
que tot i ser una fira emmi-
nentement agrícola en els
seus orígens, en els darrers
anys s'ha convertit en una de
les fires multisectorials més
importants de les Terres de
l'Ebre on es promocionen els

serveis, els comerços i pro-
ductes típics del nostre
municipi, convertint-se en el
nucli de la promoció econò-
mica i cultural de la nostra
població. 
La fira gira al voltant de l'oli i
la mel del Perelló, presen-
tant-se les diferents varietats
i els seus productes deri-
vats. 

Firabril, "la Fira de la Mel i l'Oli"

Ja està oberta la convocatò-
ria al concurs de disseny de
cartells de la XXI Mostra de
Jazz de Tortosa que tindrà
lloc del 30 de juny al 5 de
juliol de 2014, organitzada
per la regidoria de Cultura de

l’Ajuntament de Tortosa i
Acadèmic, empresa que
aquest 2014 celebra el 25
aniversari. Els concursants
hauran de lliurar els seus dis-
senys abans del 3 de maig a
la seu de la Mostra de Jazz.

Mostra de Jazz de Tortosa“A defensar el traspàs de la
competència per a convocar
referèndums per la via de l’ar-
ticle 150.2 faran arribar el
clam majoritari dels ciutadans
de Catalunya al Congrés dels
Diputats. Un clam que l’hem
sentit al carrer en diverses
manifestacions. Un clam de
democràcia, de civisme, de lli-
bertat, de confiança d’uns ciu-
tadans amb el dret a decidir el
nostre futur com a principi
democràtic. El futur de
Catalunya només ens pertany
als catalans i a les catalanes”.
Salvadó ha lamentat que
“aquest clam alguns el prete-
nen fer callar a cop de sentèn-
cia, a cop de constitució,
il·legalitzant l’Assemblea
Nacional o suspenent la
Resolució de Sobirania. Un
clam que no aturarà ni el

Congrés, ni cap Tribunal, per
molt constitucional que sigui,
perquè en democràcia, la
majoria mai pot estar sotme-
sa a un marc polític que no
accepta”. El portaveu repu-
blicà ha assegurat que “la
terna que representarà al
Parlament, i també a
Catalunya, representa a l’àm-
plia majoria parlamentària,
que el 25 de novembre del
2012, va rebre el mandat
democràtic de donar el dret

als catalans a decidir el nostre
futur polític col·lectiu mit-
jançant una consulta. Una
terna que anirà a Madrid a
oferir pacte, a oferir diàleg,
a afrontar de forma responsa-
ble la inviabilitat evident de la
relació entre Catalunya i
l’Estat espanyol. Hi aniran
amb l’esperança de trobar
una resposta a la britànica, a
la canadenca, una resposta
pròpia de països democràti-
cament avançats”.

Lluís Salvadó ha explicat que
“fem aquest pas amb la con-
vicció que el mandat electoral
que tenim, només té una res-
posta possible: el 9 DE
NOVEMBRE, democràcia. A
Madrid només anem a propo-
sar un camí per a fer possible
el 9 de novembre, anem a
debatre sobre les vies legals.
Al Congrés no anem ni a
demanar permís, ni a retre
vassallatge. Al Congrés anem
a oferir una mà estesa per a
resoldre aquest conflicte com
a països civilitzats”.
“Els partits espanyols, tots, el
PP i també el PSOE, hauran
de decidir si prioritzen bara-
llar-se pels vots de l’anticatala-
nisme que han cultivat durant
anys, o prefereixen fer una
aposta valenta per millorar la
democràcia espanyola. El
grup parlamentari d’Esquerra
Republicana estem con-
vençuts que els tres diputats
donaran una lliçó de democrà-
cia, que s’explicaran mirant al
món i que convenceran als
ciutadans que encara espe-
ren alternatives per part de
Madrid, que la única via és la
catalana”, ha reblat Lluís
Salvadó.

«Anem a Madrid a fer sentir el clam de la
democràcia d’uns ciutadans amb dret a decidir»

El portaveu adjunt del
Grup Parlamentari
d’ERC, Lluís Salvadó, ha
explicat que els diputats
que aniran al Congrés de
diputats el 8 d’abril.

Més Ebre, a l’Escola
Lligallo del Gànguil

ACTUALITAT

Des de fa unes setmanes,
cada divendres, l'IE Daniel
Mangrané disposa d’exem-
plars del Més Ebre per a
poder treballar a classe amb
textos reals i que tinguin rela-
ció amb la nostra realitat
més propera.
Com a exemple, els alumnes
de 3r d'ESO, van fer-los ser-
vir per treballar els generes
periodístics. 
En aquesta pràctica els
alumnes havien de diferen-
ciar entre textos periodístics
d'informació i d'opinió. 
Una bona forma de treballar
i, al mateix temps, conèixer
l'actualitat de la seva comar-
ca. Des de l'IE Daniel
Mangrané “donem les grà-

cies a Més Ebre per facilitar-
nos aquests recursos per
poder fer aquestes pràcti-
ques”.

Diari Més també a l’IE
Daniel Mangrané, de Jesús

Lo Pati - Centre d'Art de les
Terres de l'Ebre i Ajuntament
d'Amposta informen de la
inauguració de l'exposició
Paisatge Motor. Geografies I
avuir divendres 28 de març a
les 20:30 a Lo Pati (Amposta)
amb l'actuació en directe

d'Ocellot (Famèlic Records /
Vic) que presentarà el seu
disc enregistrat entre
Barcelona i Austin, Molsa
Molsa, en formació de guita-
rra i veu, sintetitzadors, baix i
bateria. Una nova dimensió
amb més volum.

La Fundació Mercè Pla ha
estat guardonada amb el
Premi Solidaritat 2014, que
–des de l’any 2009- atorga el
Col·legi d’Advocats i
Advocades de Tortosa a aque-
lles entitats o iniciatives del
territori que presten una labor
social humanitària. El guardó
està dotat amb un 0,7% dels
ingressos ordinaris del
Col·legi.
El lliurament del premi es va
produir en el transcurs d’un
acte solemne a la cripta de
l’Església de la Reparació de

Tortosa, coincidint amb la cele-
bració de la Festivitat de Sant
Ramon de Penyafort, patró
dels col·legis d’advocats i
advocades catalans.
El president de la Fundació,
Santiago Codinachs, i el secre-
tari, Lluís Poy, van ser els
encarregats de rebre el premi
en nom de l’Entitat.
En  el transcurs del mateix
acte, també es va produir la
imposició de togues als nous
lletrats i lletrades i el lliurament
del VII Premi Joan Martí
Miralles.

Ahir es van registrar les signatures recollides durant les darreres
setmanes en suport a la moció del Col·lectiu de Dones i la
Candidatura d'Unitat Popular (CUP) en contra de la reforma de la
llei de l'avortament. Una moció popular que “esperem que es
debati al Ple municipal del proper dilluns 7 d'abril”.

Actualitat

La Regidoria d’Acció Social i
Ciutadania de l’Ajuntament
d’Alcanar, amb la col·labora-
ció d’Alcanar Voluntariat, ha
endegat un nou projecte d’i-
niciativa social, “Lo Rober
Solidari”, amb la finalitat de
garantir a les famílies l’ac-
cés a roba adequada a cada
temporada i material per a
la primera infància.
El que es pretén amb “Lo
Rober Solidari”, inaugurat el
divendres passat, és pro-
porcionar a la ciutadania
d’Alcanar un espai on es
promogui la cultura del reci-

clatge i la reutilització, evi-
tar la malversació de peces
de roba i material per a la
primera infància que encara
tenen una vida útil, garantir
la lliure elecció de la roba de
vestir i dignificar la pròpia
imatge. El projecte se man-
tindrà gràcies a la implica-
ció de la ciutadania, amb les
donacions voluntàries de
roba i material que la gent
pot dipositar en els dife-
rents punts de recollida
existents al municipi, els
quals es distingiran pel logo-
tip del projecte.

Rober Solidari a Alcanar

Premi Solidaritat 
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CRAC de la setmana: Plataforma en Defensa de l’Ebre
MICHEL VIÑAS

DIUMENGE SERÀ EL GRAN DIA: “LA MILLOR ARMA QUE TENIM SOM LA GENT”

30 M. Compte enrera. Una
nova cita per als ebrencs.
Per defensa el nostre patri-
moni natural. El nostre riu.
Unió. Emoció i sentiment.
Reivindicació. No és un
problema d’egoisme. Les
Terres de l’Ebre són acolli-
dores. Receptives.
Solidàries. Però no poden
acceptar que pugui perillar
el que és seu. Són dies de
reivindicació. Són dies d’a-
germanament. Són dies en
què la Plataforma en
Defensa de l’Ebre vertebra
un territori per una causa.
Ells són el motor. Es van
crear per una idea, i la
mantenen. Ells, en una
nova setmana de manifes-
tació multitudinària, són
els cracs de Més Ebre. 
Més Ebre: Tot a punt?.   
Plataforma Defensa de
l’Ebre: Tot apunt i en
ganes de que arribe el diu-
menge i puguem gaudir
d’un gran dia perquè la
millor arma que tenim som
la gent ebrenca.
ME: Les previsions, els
càlculs, no són fàcils per-
què al final tot es desbor-
da. Però quines, aproxima-
dament, poden ser?
PDE: No hem fet cap previ-
sió numèrica de quanta
gent pot vindre, el que si
està clar és que serà molt
participativa perquè des
del moment que la vam
anunciar, ràpidament la
gent se l’ha feta seua i ha
volgut participar. Un bon

indicador és la quantitat de
músics que s’han ofert a
acompanyar la manifesta-

ció
ME: Com ha estat un dia
d’aquesta setmana per a la
Plataforma?
PDE: La gent de la
Plataforma som gent nor-
mal i corrent del carrer,
amb feines que res tenen a
vore amb el riu. El nostre
dia a dia és com el de qual-
sevol altre ciutadà amb

una feina, una família, unes
amistats i vida social però
que una estona del seu dia
o de la seua vida, el desti-
nen a estar atents a lo que
passa entorn al riu, a fer
activitats etc.... La nostra
vida és com la de qualse-
vol altre activista social
preocupat pel seu entorn.
Aquestes darreres setma-

nes estan sent una bogeria
de reunions, treballs, orga-
nitzar, trucades premsa
etc..però també d’alegria i
satisfacció de vore la res-
posta de la gent.
ME: La lluita és llarga. En
els darrers deu anys, tot i
obtenir resultats, sempre
heu estat alerta. Això, des-
gasta?
PDE: Si totes les setma-
nes foren com aquestes
últimes, no sols no desgas-
ta és que ja ens haguessen
fet fora de casa!!
Tot procés te els seus
moments de màxima efer-
vescència i els de menys.
Ara vivim un moment d’e-
fervescència però durant
aquests darreres anys, tot
i no parar, hem estat mes
“relaxats”.
Les circumstàncies són les
que manen, tanmateix a
nivell intern ens hem de
saber administrar emocio-
nalment per a no parar
sense desgastar-nos i això
ho hem sapigut fer al llarg
del temps.
ME: Com  va començar
tot? ho recordeu?
PDE: Per cada un de
natros va començar tot,
per mi va començar quan
el Pla d’Aznar i aquella sen-
sació de frustració perquè
només es recordaven de
les Terres de l’Ebre per
emportar-se l’aigua.
Tanmateix cal recordar a la
gent que la PDE te els seus
orígens en el rebuig al mini-
transvasament al Camp de
Tarragona. En aquell
moment era una part mino-
ritària de la societat ebren-
ca la que va manifestar-se,
ara 30 anys mes tard, hem
evolucionat i som una part
molt àmplia qui veiem clar

que on VA L’AIGUA VA EL
DESENVOLUPAMENT.
ME: Ha de ser complicat
mantenir-se lluny d’ideals
polítics? Només defensar
un proposit sense cap més
interès.
PDE: La gent entenem
“ideals polítics” als ideals i
maneres de fer dels partits
polítics, però hi ha moltes
altres maneres de fer políti-
ca. Els moviments socials,
tot i no tenir cap interès en
fer política de partit, també
estem fent política des del
moment que tenim unes
idees a defensar.
ME: Millors moments des
de l’inici?
PDE: N’hi haurien tants.
Grans moments són
aquells en que veus que hi
ha una resposta clara i unà-
nime de la societat o quan
veus que la feina que es va
fent fructifica. Ara estem
vivint un moment immillora-
ble i de ben segur que el
diumenge ho tornarà a ser.
Es respira en l’ambient.
ME: Pitjor, indiscutible-
ment n’han hagut. Quins?
PDE: Els pitjors moments
són aquells en què s’han
generat relacions en perso-
nes que xoquen, cosa que
és totalment humana. El
temps ho cura tot i fica
cada cosa al seu lloc. S’ha
de saber passar pàgina i
viure cada moment com si
fos únic.

ME: Com voldreu estar diu-
menge a les 14 hores? 
PDE: Estarem totalment
desbordats, cansats de
tantes emocions però a
l’hora satisfets d’haver
intentat fer les coses el
millor possible.

“La manifestació serà molt 

participativa. La gent l’ha feta seua. 

Un bon indicador és la quantitat de

músics que s’han ofert a acompanyar-la”
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D'altra banda aquest mateix
cap de setmana Ajuntament i
club inauguraran la nova ins-
tal·lació de l'Annex del
Municipal d'Ascó que s'ha
renovat íntegrament.
D'acord amb els acords pre-
sos en la última Assemblea de
Socis del passat 20 de
desembre per tal de renovar la
Junta Directiva, finalment
s'han renovat diversos mem-
bres de la mateixa que seguirà
estant encapçalada per Miquel
Pérez. La junta estarà compo-
sada per dos vicepresidents:
Andreu Muñoz i Francisco
Jerez mentre que Robert Viñes
passarà a ser el nou secretari

i Jordi Rius el nou tresorer. A
banda d'aquests càrrecs la
nova Junta Directiva estarà
formada per 16 vocals: Jose
A. Jornet, Ramon Serra, Alex
Jaimot, Antonio Martinez,
Ferran Masip, Ruben Viudez,
Javier Mesa, Benito Blanch,
Josep Frixach, Jose A. Pallejà,
Juan J. Contreras, Xavier
Ribes, Albert Fuertes, Josep
Martinez, Xavier Pérez i Joan
Serra. 
Diumenge tindrà lloc la inagu-

ració de les millores que es
van fer al camp adjunt. Els
actes previstos són els
següents: Els actes previstos
per la inauguració de les
noves instal·lacions són els
següents:
16:15h Inauguració de les
noves instal·lacions
16:30h Presentació d'equips
del FC Ascó i homenatge pòs-
tum al Sr. Antonio Cabacés.
17:15h Sessió fotogràfica
dels equips

I a les 19 h, el primer equip de
l’Ascó s’enfrontarà al Manlleu,
amb necessitat de guanyar
després de tres jornades
sense fer-ho. En la jornada
passada, va empatar a
Cerdanyola (2-2) en un partit
amb una segona part oberta,
en la que hagués pogut pas-
sar de tot. 
La Rapitenca, per la seua part,
novament amb baixes, va sor-
tir golejada de Terrassa (5-1).
La situació és complicada, en
zona de descens i sense força
per a reaccionar. El proper
partit és clau, diumenge a les
12 h, a casa, contra el
Masnou, rival directe. La per-
manència passar per guanyar
a casa. I el Masnou és el pri-
mer rival. En principi, excepte
Munta (s’espera resposta al
recurs), no hi ha cap baixa. Hi
ha consciència de que el partit
és decisiu. 

L’Ascó apuntala el futur

El club riberenc ha renovat
la seva Junta Directiva que
seguirà estant encapçala-
da per Miquel Pérez però
que tindrà diverses cares
noves entre el seus compo-
nents per tal de potenciar
el Futbol Base de l'entitat i
mantenir el nivell de com-
petitivitat dels seus equips
amateurs tant en Futbol
com en Futbol Sala.

DIUMENGE, INAUGURACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS D’ASCÓ I HOMENATGE A ANTONIO CABACÉS

La directiva, ampliada, seguirà. A nivell esportiu, partit clau contra el Manlleu (19 h)

M.V.

Directiva del FC Ascó.

La Rapitenca obligada
a guanyar, diumenge, el

Masnou (12 h)

Una final

Pedro i Sergio Garcia foren els ‘padrins’

MIC 14
AHIR DIJOUS ES VA PRESENTAR

El Torneig Internacional de
Futbol Base MIC – Mediterrane-
an International Cup arribarà a la
14a edició mantenint el fort
component internacional de la
competició. Més de 200 equips
procedents de 35 països partici-
paran aquest any al torneig que
se celebrarà del 15 al 20 d’abril
a la Costa Brava.  La 14a edició
del MIC s’ha presentat aquest
migdia en un acte al Museu i
Centre d’Estudis de l’Esport Doc-
tor Melcior Colet de Barcelona.
A la presentació hi han participat
els jugadors Pedro Rodríguez,
del FC Barcelona, i Sergio Gar-

cía, del RCD Espanyol. Tots dos
han encoratjat els joves partici-
pants al MIC a “gaudir del tor-
neig, que els ofereix l’oportunitat
de jugar contra equips de presti-
gi”. A més, Pedro Rodríguez ha
recordat que, en el seu cas, l’o-
portunitat de jugar al FC Barcelo-
na li va arribar en un torneig de
futbol base. En l’acte de presen-
tació també hi han participat re-
presentants de la Secretaria Ge-
neral de l’Esport, la Diputació de
Girona, la UFEC, ‘la Caixa’ i la Fe-
deració Catalana de Futbol, a
més del director del torneig,
Juanjo Rovira.

Els capitols arriben al seu fi-
nal. I sembla ser que amb bo-
na entesa. La junta gestora del
CD Tortosa anunciarà que dimi-
teix el dia 4 d’abril, en una as-
semblea extraordinària. 

En principi, tal com vaig in-
formar la setmana passada, la
candidatura d’Arturo Llorca no
es presentaria fins el juny. I,
per tant, podia existir incerte-
sa. Però s’han aproximat les
posicions i, tal com explica Cel-
ma en la seua columna, Juanjo
Rovira i Arturo Llorca s’han reu-
nit a Sant Cugat i d’aquesta tro-
bada han existit aproximacions
que poden ser determinants
perquè la candidatura de Llor-
ca sigui oficial el dia 4 d’abril. A
hores d’ara és només una pos-
sibilitat. Però ho és ferma. I cal

veure que
la continuï-
tat del club
estarà ga-
rantida. La
junta gesto-
ra acusa
desgast i és moment perquè ja
treballi gent nova. Amb uns
acords establerts per qües-
tions que poden estar pen-
dents, l’entesa, en principi,
existeix i el CD Tortosa iniciarà
una nova etapa. 

Finalment, no voldria acabar
avui sense lamentar i denun-
ciar l’agressió a un àrbitre en
un partit de Quarta catalana.
No m’importa si no va xiular un
penal. O cinc. I si va anular
gols a l’equip de casa. Això s’-
ha de denunciar. I durament. 

S’arriba al final

El partit entre el R. Bítem i
l’Alcanar serà el de la jornada a
Canal Terres de l’Ebre, en dis-
sabte a les 22 h. 

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

R. Bítem-Alcanar, a Canal Terres
de l’Ebre, dissabte (22 h) 

L’opinió de Michel

IRIS SOLÀ

La gestora informarà que dimiteix

Assemblea el dia 4 d’abril
CD TORTOSA

La junta gestora del CD Tor-
tosa ha convocat una assem-
blea extraordinària per al dia 4
d’abril. Es debatran els quatre
punts de l'ordre del dia: lectu-
ra de l'acta anterior, dimissió
de la junta gestora, elecció de
nou president i junta directiva,
i torn obert de paraules. La
convocatòria és a la sala d'ac-
tes de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Torto-
sa, a les 21,30 hores en pri-
mera convocatòria i 22 hores
en segona.  

Pot haver-hi una possibilitat
molt ferma de que la candida-
tura que pot existir, la d’Arturo
Llorca, agafi el club el dia 4
d’abril. Es molt possible, tot i
que està pendent de confir-
mar. Sempre seria amb uns
acords que es poden establir.
Per tant, la continuitat del club
està garantida, tot i la dimissió
de la gestora. 

Equip japonès
D’altra banda, el CD Tortosa

està dirigint del 26 al 29 de
març l'estada-convivència
d'un equip japonès de futbol
base. En concret es tracta de
l'equip cadet del Tokyu Reyes
que romandrà quatre dies a la
capital del Baix Ebre, fent ses-
sions teòriques i pràctiques
impartides per tècnics del
club, al temps que tindran pro-
gramades una sèrie de visites
de tipus lúdic i turístic per les
Terres de l'Ebre. Els joves fut-
bolistes japonesos, durant
aquests dies, conviuen en llars
de les famílies de jugadors de
futbol base del club.

Es baixa. Interès en recuperar a Regolf

Becerra marxa a Finlàndia
PRIMERA CATALANA

La notícia saltava aquesta
setmana quan el davanter am-
postí Josep Becerra comunica-
va al club que deixava l’entitat
per marxar l’estranger. Se-
gons ha pogut saber Més
Ebre, podria anar al projecte
que, a través d’Albert Viñas,
existeix a Finlàndia on arriben
jugadors que són vistos per
tècnics i observadors. Fins allí
ja hi han anat altres jugadors
de la demarcació com l’exjuga-
dor de l’Amposta, Ramon
Folch. La baixa de Becerra,
amb una davantera molt min-
vada, és un seriós contra-
temps. La directiva ja s’ha po-
sat en marxa. De moment,
però, no hi ha cap novetat. Hi
ha interès en recuperar a Re-
golf, davanter cedit i que és pi-

chichi de l’Ampolla. Ha

estat lesionat però podria ser
una incorporació. També po-
dria interessar Chimeno (Alca-
nar), però arrosega molesties
en les darreres setmanes. I po-
den haver-hi altres possibilitats
amb davanters comarcals que
estan destacant a Segona ca-
talana. Enmig d’aquesta situa-
ció, l’Amposta afronta un partit
vital diumenge contra el Torre-
dembarra (17 h). A Martinenc
(3-0), on va debutar Gerard Za-
ragoza, l’equip va oferir una
bona imatge però va pagar ca-
res les indecisions que van
costar els gols.  
D’altra banda, el Jesús i Maria
va empatar contra el Vilanova
(1-1) en un duel en el que a la
represa va perdonar. L’equip
va fer-li un missatge de suport
a Aleix. Demà dissabte, un
dels darreres cartutxos de per-
manència pasa per Marianao
Poblet. Una victòria donaria
impuls i podria fer mantenir es-
perances de permanència. Es
el partit.  

El J. i Maria visita el
Marianao. Potser el darrer

cartutx de permanència

Demà (18 h)
La candidatura que es
perfila d’Arturo Llorca
podria fer-se oficial el

mateix dia 4, i ja agafar
llavors la direcció del club

Candidatura

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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El Tortosa, amb dos gols de
Borrull a la segona part, va su-
perar un Roda de Berà que va
tenir les seues possibilitats a la
primera  però que va caure a la
represa (2-0). Nando Crespo
destacava “el compromís i l’acti-
tud dels jugadors. Va ser un par-
tit en què vam tenir la possessió
de la pilota i en el que, en diver-
ses fases, ens va faltar més pro-
funditat. Però vam saber estar i
vam ser pràctics per a poder

encarrilar la victòria arran de
dues accions a pilota aturada”.
L’estratègia va decidir. Dues bo-
nes accions de laboratori. Joel,
Sandu, Ferran, el porter Albert i
Gerard van ser baixa. Van jugar
dos juvenils. El Tortosa visita la
Selva, demà dissabte. Les op-
cions per agafar el Morell són
complicades però passen per
no fallar en els propers compro-
misos, abans de rebre a l’equip
morellenc. 

Borrull decideix
EL TORTOSA GUANYA EL RODA DE BERÀ (2-0)

El Gandesa va perdre el segon partit seguit a casa i veu frena-
des les seues aspiracions de lluitar per la segona plaça, sobre tot
perquè està sent massa irregular en la segona volta. Contra el
Cambrils (1-3), segons el mister Enric Aleixendri, “la primera part
va ser nostra. A més del gol de Jordi Julià, vam tenir altres oca-
sions clares, com una de Barceló. Però a la represa, el Cambrils
va estar més posat i arran de l’empat, amb dos extrems molt rà-
pids, va saber sentenciar al contraatac”. El davanter Aleix Martí ha
causat baixa. Els jugadors, abans del partit, amb una pancarta,
van enviar un missatge de suport al juvenil Sergi.  

El Gandesa veu frenades les seues
aspiracions de lluitar per la segona plaça

SEGONA DERROTA SEGUIDA A CASA

El Roquetenc va perdre al camp de la Canonja (1-0) i amplia la
seua agonia a la zona de descens, sense possibilitats de reacció.
Les darreres jornades eren claus, després d’haver guanyat a Roda.
Però no s’han  pogut obtenir victòries i la permanència cada cop
més lluny d’un equip que, a la Canonja, va seguir en la línia de les
darreres setmanes. No va ser inferior al rival però va acabar cedint
una derrota arran d’un gol local a la represa. 

El Roquetenc, amb la baixa de Marc Alegre, expulsat a darrera
hora diumenge passat, rebrà demà (16.30 h) un Morell que té
urgència per conservar l’avantatge per ser segon. 

Nova derrota del Roquetenc que tindrà
un final de lliga molt llarg

A LA CANONJA

El Perelló va perdre a Vilaseca (4-0) en un partit marcat pel vent
en el que sobre tot a la segona part no va estar a l’alçada. Si va es-
tar-ho al primer temps quan el partit va ser equilibrat, amb poques
ocasió. Però, arran d’una acció a pilota aturada, Martorell va des-
viar la pilota i aquesta va entrar a la porteria. A la represa, una ve-
gada el Vilaseca va marcar el segon gol, no va existir partit. El Pe-
relló va arriscar i va obrir-se. I el conjunt del Tarragonès va
aprofitar-ho, amb espais, per a ampliar l’avantatge creant altres arri-
bades. Cristian es va resentir de les molesties. El Perelló, en zona
de descens, afronta tres partits seguits a casa. Són claus.  

El Perelló afronta tres partits seguits a
casa que són vitals per la permanència

DIUMENGE VA PERDRE A VILASECA (4-0)

L’Alcanar va guanyar el CD la
Cava (2-1) i fa un punt i seguit
en una segona volta en la que
està recuperant el terreny per-
dut en la primera, tot i les difi-
cultats que passa el club. Pot-
ser farà tard per poder lluitar
per la segona plaça. Per això el
proper partit, demà, a Bítem,
és important per a poder man-
tenir o no aquestes opcions.

Edu Aguilar, contra la Cava,
va avançar (2’) a l’Alcanar que a
la primera meitat va jugar amb
el vent a favor, tenint altres op-
cions com una jugada de gol
anulada al propi Edu. La Cava
també va gaudir de les seues
oportunitats, per a poder em-
patar. En la recta final del pri-
mer temps, el determinant Ro-
mera va fer el 2-0, aprofitant

una passada interior magistral. 
A la represa, amb el vent a

favor de la Cava, els de Cama-
rero, que debutava, van ser
més insistents encara i van
gaudir de noves oportunitats,
amb el gol de Ruibal. Però no
van poder empatar, tot i inten-
tar-ho fins el final. La bona notí-
cia per a la Cava fou el retorn
de David Callarisa. 

Guillermo Camarero, tècnic
del CD la Cava, estava “satisfet
perquè vam estar ben posats i
vam tenir ocasions per merèi-
xer un altre resultat. Falta millo-
rar en algunes coses que enca-
ra no hem pogut treballar, però
ho farem en les properes jorna-
des”. Raül Vates i Ivan van ser
baixa en l’Alcanar.

L’Alcanar, en ratxa, visita el R. Bítem
Va vèncer a la Cava i porta sis jornades sense perdre (16 punts de 18)

DEMÀ DISSABTE A LES 19 HORES

Guillermo Camarero va
debutar a la banqueta

CD la Cava

Catalònia i Remolins-Bítem van
oferir un derbi emocionant i
obert (2-2). Els locals, després
d’un inici dubtós, el R.-Bítem va
tenir una bona ocasió, van anar
entrant en el partit i van tenir
més la iniciativa, tenint les seues
ocasions. Arran d’un córner di-
recte, Pau va fer l’1-0. Però,
quan millor estava jugant el Ca-
talònia, una jugada entre Puig i
S. Ruiz va comportar una falta a
la frontal. S. Ruiz va transformar-
la per l’únic espai que quedava
en una tanca possiblement mal
col.locada. Amb l’1-1, el partit va

estar obert, amb alternatives.
Els locals van gaudir d’un penal
que va ser clar, però que Pau no
va convertir. Povill va aturar-lo. El
R. Bítem també tindria dues oca-
sions clares,. abans del des-
cans. A la represa, va seguir la
mateixa diàmica. El Catalònia,
que s’hi jugava molt, en geneal,
va ser més agressiu que el R.Bí-
tem. Va jugar amb més intensi-
tat. I va avisar amb diverses re-
matades a la porteria d’un Povill
que va estar brillant evitant-les.
El R. Bítem, dins de les alternati-
ves que seguia tenint el derbi, va

gaudir de noves ocasions, més
al contraatac. El partit ja arriba-
va al final quan un llançament de
banda de Juanjo Rovira va propi-
ciar una jugada clàssica del Ca-
talònia. Pilota pentinada i al se-
gon pal, Enric que va
anticipar-se a Chechu. Enric te-

nia una targeta i en la celebració
va abarçar-se amb dos amics
que estaven darrera la tanca.
L’àrbitre, que havia deixat jugar
massa tot el partit, va fer un
abús del reglament. I va mos-
trar, per la celebració la segona
targeta, a Enric. 

En temps afegit, una acció
d’estratègia dels de Bítem, amb
certa passivitat defensiva, va
propiciar una canonada de Puig i
l’empat, en temps afegit. El Cata
es va veure privat d’un triomf
que necessitava i ara afronta
tres partits seguits fora. 

Un gran gol de Puig priva del triomf al Cata
Els jesusencs afronten ara tres partits seguits com a visitants

2-2. EN TEMPS AFEGIT

El primer desplaçament
dels tres, serà demà al

camp del Reddis. El 
R. Bítem rebrà l’Alcanar

Al camp del líder

L’Ampolla va perdre contra
el Valls (0-1), veient trencada
la ratxa positiva de resultats.
Eren vuit jornades sense per-
dre. Un partit, com tots els
que van jugar-se diumenge,
marcat pel vent. “Voliem tenir-
lo en contra a la primera mei-
tat, però en el sorteig va deci-
dir el Valls i fou qui va escollir.

En qualsevol cas, a la primera
part, amb el vent a favor, no
ens vam adaptar del tot bé. A
la represa, en canvi, en con-
tra, vam estar millor, tot i que
tampoc sense grans oca-
sions. Penso que era un partit
d’empat”, deia Cotaina. Però
en temps afegit, una pèrdua
de pilota local va propiciar una contra i el 0-1, arran d’una ac-

ció en la que Edgar va desviar
la pilota. Era el minut 95. Re-
golf, per qui l’Amposta s’ha in-
teressat en recuperar-lo, i Ro-
bert, no va jugar per
prevenció (fou operat dimarts
del tabic nasal), van ser les
baixes de l’Ampolla. Els de Co-
taina visiten diumenge el
camp del Roda de Berà.  

El Valls acaba amb la dinàmica guanyadora de l’Ampolla
0-1, GOL AL 95

L’Amposta s’interessa per
recuperar a Cristian

Regolf

Està cedit

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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TERCERA CATALANA

Que curiosa és la vida. El CD Tortosa ha d'estar en el més abaix perquè surtin
com a candidats dos romàntics i entusiastes que l’estimen, primer Jose Luis que va
retirar la candidatura; i ara Don Arturo, que només cal treure la seva artilleria per
presentar-se com a president. La meva intuïció és que en 15 dies o màxim un mes
hi haurà el desembarcament de la nova directiva. El normal és que en aquesta cri-
si institucional sortís un expresident, un empresari, un home de poder, i ha estat tot
el contrari. El 4 d'abril hi ha assemblea extraordinària per decidir el futur del club,
de moment no hi ha candidat oficial, en les bones intencions està Arturo Llorca, pot-
ser el fan número u en veure partits d'aquest equip i que està envoltat d'un equip format entre altres per
Margalef, Solé, i com a secretari tècnic Rogelio. Jo he debatut amb algun dels components d'aquesta
junta, amb uns m'entenc, però amb altres potser mai m'entendria perquè la idea que tinc jo del futbol
és totalment diferent als seus pensaments però em mereixen tot el respecte que aquestes persones de
manera voluntària es presenten a dirigir un club amb un dèficit important. En els escrits queda la memò-
ria fa ja més de quatre anys que vaig dir el Tortosa passa per fer un projecte només amb gent de la ca-
sa, actualment encara que diuen que hi ha un projecte de pedrera, jo opino tot el contrari, encara hi ha
jugadors no formats a la pedrera, fa dos anys donava idees per reduir el dèficit a 0 en un any, tot cost
0. La meva idea no va ser ben rebuda i ara en la futura candidatura tenen els mateixos somnis de sem-
pre, portar al Tortosa on es mereix. De vegades per mirar endavant cal tocar ferm i veure la realitat, per
fer un club de futur cal donar un gir de 180º, no pensar en pujar l'equip a Primera Catalana o a Tercera
Divisió, aquests somnis són els que han costat al Tortosa l'actual categoria i el dèficit actual, i que no hi
hagi ni un candidat oficial encara per dirigir el club. Però no es preocupin, està tot ben lligat. La setma-
na passada Arturo Llorca va prendre un cafè amb Juanjo Rovira i per fi es van conèixer.

Per a mi el Tortosa és tan important l'aleví, patufets, infantil, fèmines o cadets com el primer equip,
però en això discrepen part de l'actual candidatura. Jo no sóc un savi del futbol, jo no sé res de futbol,
però sí li poso sentit comú a les coses. Afrontar una nova directiva amb ansietat la propera temporada
de l'ascens els pot trair, i tot això unit al dèficit actual. Per a mi l’important seria treure el dèficit a 0, te-
nir superàvit i després Déu dirà. La realitat és aquí: gairebé 600 socis fa cinc anys, avui gairebé la mei-
tat, pèrdua de dues categories i una Rapitenca que va agafar el poder total del futbol base. Aquí estan
els fets i uns exjugadors que quan marxen del Tortosa es converteixen en anti tortosins. Com canviar
això? Doncs només amb paciència i més paciència. Jo suggereixo 5 coses a la futura directiva: no as-
cendir fins que el club tregui el dèficit, fer un filial amb gent jove, que s'uneixi la candidatura a Jose Luis
Ruiz i Josep Garcia d'Ebre Escola, canviar els estatuts en el primer equip, que només puguin jugar juga-
dors formats a la pedrera, que l'estructura del futbol sigui igual per a tots els equips i que no separin l'à-
rea esportiva com pretenen fer-ho, que tots els comerços de Tortosa passin a ser col·laboradors del
club, carnet gratis que costi la voluntat, que facin preus barats 50 euros a l'any, jubilats, dones, nens,
aturats tots gratuïtament i si volen aportar alguna cosa és voluntari, se'ls pot regalar fins el carnet, l'im-
portant és omplir el camp, recuperar la massa social, omplir el camp amb 400 espectadors, perquè no
és normal que potser tingui més socis la Penya Barcelonista de Tortosa que aquest club (sense comp-
tar els pares del futbol base). Jo dono aquests suggeriment, però no m'agradaria recordar a la futura
candidatura aquest article d'aquí a quatre anys. El passat, passat està i no és bo voler viure d'ell, aquest
és el problema número u del Tortosa, només volen pujar l'equip a categories superiors i això és un han-
dicap que és traïdor a llarg termini. A mi m'agradaria veure 1000 espectadors al camp a la categoria
que fos: Quarta Catalana, Tercera Catalana o Segona Catalana abans que a Tercera divisió amb els pro-
blemes de sempre. El futbol ha canviat, la joventut va menys al camp, gran part de la societat de Torto-
sa tenen una segona residència i passen el cap de setmana fora, però queden romàntics com el futur
president Don Arturo que volen ressucitar a aquest club per a que una altra vegada sigui el Tortosa de
sempre. Tant de bo m'equivoqui, però per a que això passi es necessiten molts Arturos i una directiva
amb les idees molt clares. Només desitjar a aquesta futura directiva molta sort perquè la necessitaran,
el projecte no és gens fàcil, però el més important és que entri gent nova, i aquest buit de poder en
aquest club que actualment té desaparegui i que estigui altra vegada en plena ebullició. 

AMB ENTRENADOR NOU ÉS VICTORIA SEGURA? Els matisos de vegades cal agafar-los amb pinces;
Sansano va ser cessat, portem dues jornades i el nou míster no ha guanyat ni un partit. Aquesta setma-
na s'estrenaven dos nous entrenadors a La Cava i Amposta i van ser dues derrotes. Es confirma més
que els entrenadors no fan miracles, els gols els han de ficar els jugadors, però els que paguen els plats
trencats sempre són els entrenadors.

QUIN ÉS EL SEGÜENT FITXATGE DE L'ULLDECONA, UNA PSICÒLOGA? Només els diré que el vestidor
d'aquest equip del Montsià és particular, quan van estar a Preferent per treure l'equip del sot, van con-
tractar a una psicòloga, Angeles RevertéQuerol, que els va ajudar en el vestidor, i el president em con-
firma que si cal la tornaran a fitxar.

FARAN EL CAMÍ DE SANTIAGO LA DIRECTIVA DEL JESÚS I MARIA? Tot pot ser, només sé que un mem-
bre ha dit que si es salven de la categoria en l'últim partit a Igualada, el retorn ho faran a peu. Noticia
fresca si guanyen demà a Marianao, potser es fitxaran tres jugadors de tercera divisió.

RAPITENCA, CAMÍ DE PRIMERA CATALANA. Excepte miracles, aquesta gran afició de la Rapitenca es-
tigui mentalitzada que la propera temporada militaran en Primera Catalana, el millor d'aquesta tempora-
da d'aquest equip és un juvenil, cadet, infantil i l’aleví en categoria A, tots classificats en quarta posició,
més no es pot demanar, a mi m'importa més aquesta pedrera que el primer equip, perquè són el futur
d'aquesta entitat que no només marca fita en les classificacions, sinó que queda demostrat que està on
cal estar. La propera temporada un equip només de pedrera i un superàvit de 40.000 euros. Des de
fonts del club estan optimistes, un membre ha anat a una d'aquestes persones que llegeixen les cartes
i li ha dit clar: “Us salvareu”.

PRIMERA CATALANA. ELS ÚLTIMS SERAN ELS PRIMERS. Dels darrers 5 classificats només un està en
posició de descens en la segona volta. Els últims classificats de la segona volta són: Andorra i Ampos-
ta amb 8 punts, Viladecans, 7, i Horta i Mariano, 5. Els tres últims classificats porten una segona volta
bestial, primer l’Alpicat, l'últim classificat és el tercer millor equip d'aquesta segona volta i el Vista Ale-
gre en el lloc 8, i el Jesús i Maria al 9. Com estava previst l'Amposta va perdre, entrava en el guió, però

Quin és el futur del CD Tortosa?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

és el primer partit que perd per 3-0, si el diumenge no guanya al Torredembarra, els entrenaments passaran
de tres vegades a quatre per setmana. Els resultats dels rivals li van afavorir. El diumenge la meva intuïció és
que guanyarà al Torredembarra. Jesús i Maria va cometre un mini error, no jugar els partits en diumenge que
és quan guanyen, contra el Vilanova almenys van superar el 0-1, però la pilota no va voler entrar a la segona
part.

SEGONA CATALANA. DESAPAREGUTS REMOLINS-BÍTEM I REDDIS. No em va fer cas el míster del Reddis,
a Calafell li vaig dir que posés als reserves per guanyar, i va passar el que va passar, fins al minut 97 no va
empatar el líder, els del Calafell van posar l'actitud, els del Reddis només dues ocasions, en finalitzar el par-
tit l'àrbitre va tenir por d'entrar al vestidor, es va quedar en el cercle, però al final va ser valent, no el van fre-
gar només li van dir el maco que era. Quan gairebé s'ha complert la meitat de la segona volta, els millors
equips són: el Valls amb 21 punts, seguit del Morell, Vilaseca, Ampolla, Cambrils, Tortosa i Gandesa. Els que
a la primera volta eren els dos primers, Reddis i R. Bítem, estan desapareguts del mapa en la segona, el ma-
teix que la Cava. Arriben les tres grans finals per al Perelló, tres partits al seu feu consecutius Calafell, Jesús
Catalonia i Alcanar, diumenge a Vila-seca els jugadors no van donar la talla, per plorar. Molinos no serà ces-
sat, però igual hi ha novetats en la plantilla d’altes i baixes. Els de l’Alcanar van com motos, porten sis jorna-
des invictes. Diumenge, La Cava va ser un altre equip, va  crear més ocasions en camp contrari. De moment
el nou míster només pensa en la propera temporada. El Jesús Catalonia va deixar escapar dos punts davant
del Remolins-Bítem, malgrat això van fer un gran partit, el demà visiten el camp del líder, portaran pastissets
i taronges per a que en gaudeixin l'equip líder per si perden. El millor del Tortosa és que a casa gairebé són
un fortí, són el segon millor equip amb nou victòries, un empat i només dues derrotes. Un 10 a aquest Ro-
quetenc, tot i que estan descendits i que va marxar Cristian i Marc Baiges, en les últimes jornades els equips
que li guanyen ho fan per la mínima i només tres gols encaixats en les últimes quatre jornades. Per aviat Harry
ja ha renovat per la propera temporada. El diumenge el gol de la Canonja va ser del mig camp, de cent no-
més en surt un així. Gandesa com sempre irregular, tenia tres baixes importants per a un Cambrils que estan
com avions amb els nous fitxatges. Va causar baixa el davanter Aleix.

TERCERA CATALANA, EL VENT POT DECIDIR AQUESTA LLIGA. ¿Perquè a Segona Catalana en el grup 6 no
es va suspendre ni un partit i en l’1 es van ajornar-ne tres?. A l’Ametlla, Camarles i Deltebre no es van jugar
els partits i es podien haver jugat? i ¿perquè els altres sis partits es van jugar? aquests són els grans interro-
gants del futbol, hi ha partits amb més vent que en alguna jornada es van jugar.

Amb l'empat de l'Ulldecona surten beneficiats el Camarles que jugarà potser en Dijous Sant, i el Deltebre
que li ve de perles per la lesió de la seva estrella De la Torre, al final igual el vent decideix aquesta lliga. El
Sant Jaume per segona vegada i de forma consecutiva va remuntar el partit en els últims minuts perdent 0-
1. Va passar contra La Sénia, i aquesta setmana davant de l'Aldeana, el seu camp és un fortí, porten cinc jor-
nades invencibles a casa. Demà partit del morbo La Sénia - Ulldecona. La passada va guanyar el visitant, el
meu equip vol guanyar-los per a que no pugin. El míster, Pedro Garcia, ha entrenat als dos equips, a l'equip
local en les últimes nou jornades ningú li ha arrencat un punt al seu camp. Deltebre i Camarles tenen dos par-
tits trampa a Alcanar B (només un partit perdut en les últimes nou jornades en el seu camp) i Vilalba (invicte
en els últims quatre en el seu terreny). Gran l'Ametlla, en els últims quatre desplaçaments 12 gols.

El Pinell va deixar perdre una bona
ocasió per refermar la bona línia
de resultats i aclarir-se a la taula
(0-1). El Móra la Nova, per la seua
part, es recupera de la derrota
contra l’Ametlla i s’estabilitza, dis-
tanciant-se un xic de la zona peri-
llosa de la taula. Tot i que encara
no té la situació aclarida. El Pinell
va perdonar i el Móra, amb gol
d’Edu, va decidir (85’). Demà,
derbi Olimpic-Móra la Nova. Derbi
amb necessitats. 

PINELL-MÓRA N. 0-1

Un gol de Porta al primer temps va
decidir el partit entre el filial del
Bítem i el Flix. Un partit gris amb
poques opcions i en el que els visi-
tants no van saber sentenciar i van
patir fins el final, quan el conjunt
local, amb més cor que cap, va
insistir per poder assolir l’empat.
En la jornada propera, el Flix, amb
necessitat per no despenjar-se de
la segona plaça, rep el S. Jaume.  

R. BITEM-FLIX 0-1

Quina segona volta que està fent
el filial de l’Alcanar. Va vèncer al
camp d’un Corbera que no va tenir
la millor tarde i que també va acu-
sar les baixes. Tot això sense trau-
re mèrits a un Alcanar que va ser
efectiu als primers vint minuts
amb els gols d’Angel i de Ricard. I
va saber administrar la renda fins
els darrers minuts, quan Ahmed va
fer l’1-2.

CORBERA-ALCANAR 1-2

En el debut de Pedro Garcia, en el retorn, a casa, l’Ulldecona, excessivament minvat per les baixes, va cedir un
empat contra el Batea en un duel que era clau per poder acostar-se a la segona plaça. El Batea, amb la baixa del
seu  referent ofensiu, Cristian, va saber refer-se a la derrota contra el líder, de la jornada anterior. Va jugar ben
posat, amb ordre defensiu i amb les idees clares quan recuperava la pilota: buscar a Agustí. El davanter de Miravet
va ser qui va crear fins a tres ocasions clares en el primer temps, la darrera, escorat, a porteria buida. L’Ulldecona
va anar a intermitències. Yassine va tenir una ocasió, la més clara. I es va reclamar un penal sobre el propi Yassine.
A la represa, el partit es va igualar. Va estar obert però també més travat. No va ser fins el darrer quart quan
l’Ulldecona va posar la directa i va apretar, tancant al Batea. Yassine va disposar de l’opció més clara. I el partit
va acabar amb un empat que va poder ser just, si bé el conjunt visitant va crear més oportunitats a la primera
meitat. Jugadors locals van protestar al final i van veure targetes que comporten expulsions. L’àrbitre a l’annexe
va indicar que el seu vehicle va sofrir desperfectes. La directiva local aclareix que no en sap res d’això. 

ULLDECONA-BATEA 0-0

El Sant Jaume s’ha fet fort a casa
i amb les darreres remuntades, ha
sortit de la zona de descens. Bona
feina per un equip que ha passat i
passa per moltes dificultats, amb
molta limitació d’efectius.
L’Aldeana, per la seua part (1 punt
de 18) s’està comprometent. Alex
Gallego va fer el 0-1 i del possible
0-2 es va passar, ja al final, al 2-1
amb gols de Joan Marc i Manel. 

ST JAUME-ALDEANA 2-1

Horta i Vilalba van empatar. Un
empat que no satisfà als visitants
que necessitaven els tres punts. No
obstant, segueixen puntuant i ja a
l’espera del proper partit contra el
líder Camarles. Una nova final.
L’Horta, per la seua part, ha vist fre-
nada la inèrcia amb tres jornades en
les que no guanya i en les que ha
acusat les baixes. Esmel va fer l’1-0
i Joel va empatar poc després (65’). 

HORTA-VILALBA 1-1

Els partits Camarles-la Sénia,
Deltebre-S. Bàrbara i l’Ametlla-
Olimpic es van ajornar pel vent.
Dijous i Divendres Sant es recupe-
raran. Una jornada clau per als dos
primers que poden posar més
terra de per mig amb els seus per
seguidors a la taula. 

AJORNAMENTS
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

la Cava-Campredó (16h)
S. Jaume-Benissanet (16 h)

Bot-Xerta (19 h)
Tivenys-Muntells (16.30 h)

Ebre E-Ascó (19 h)
Catalònia-Arnes (16 h)

diumenge
la Galera-Godall (16.45 h)

Ginestar-J. i Maria (16
h)Catalònia-Ginestar (16 h)

RESULTATS

25a jornada 4a catalana

Arnes-Campredó 0-2

Roquetenc-la Cava    4-0

Xerta-S. Jaume   2-1

Bot-Godall 1-2

Muntells-la Galera     2-1

Ascó-Tivenys 5-1

J. i Maria-Ebre E.     2-2

Catalònia-Ginestar          2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       23100 10 66

2. Campredó  24 71 29 55

3. Roquetenc  24 62 33 48

4. Ginestar     23 59 25 48

5. Tivenys      24 56 34 46

6. Catalònia    23 44 34 37

7. Benissanet  2243 48 37

8. Arnes        23 32 28 36

9. Arnes        23 32 28 36

10. la Cava    24 43 48 31

11. Ebre E     24 27 35 30

12. J. i Maria  23 41 49 28

13. la Galera  24 21 31 26

14. Bot         24 37 56 20

15. Xerta       23 36 75 16

16. Muntells   23 17 77 5

17. S. Jaume  24 12 97 4

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

S. Andreu-Levante

Suburense-Fontsanta

Esc. Valls-Olerdola

Vilafranca-Catalunya

C. Clar-Riudoms

Tortosa E-S. Cugat

Gladiador-Santboià

Molins-Vilanova

RESULTATS

23a jornada 

Vilanova-Levante 0-1

Fontsanta-S. Andreu    5-1

Olerdola-Suburense   3-3

Riudoms-Vilafranca   2-4

S. Cugat-C. Clar      1-1

Santboià-Tortosa E 2-4

Molins-Gladiador             6-0

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 67 22 60

2. Tortosa E 77 28 54

3. Molins 76 32 48

4. Valls 59 32 48

5. C. Clar 74 39 42

6. Vilanova 45 32 41

7. Santboià 50 54 38

8. Levante 32 40 32

9. Vilafranca 40 39 32

10. S. Cugat 40 47 27

11. S. Andreu 43 57 27

12. Suburense 39 48 25

13. Riudoms 34 50 18

14. Olerdola 36 63 13

15. Gladiador 26 100 5

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Icomar-Borges

Begues-Pla

Montserratina-Vinyets

la Cava-Quintinenc

Vallirana-Gavà

S. Sadurní-Ulldecona

Monjos-Cunit

RESULTATS

21a jornada 

Cunit-Borges 8-4

Pla-Icomar 1-6

Vinyets-Begues 2-4

Quintinenc-Montserratina  1-3

Gavà-la Cava 0-7

Ulldecona-Vallirana 2-1

Monjos-S. Sadurní           3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 134 17 56

2. Ulldecona 114 18 54

3. Icomar 85 16 52

4. la Cava 105 15 51

5. Begues 76 43 38

6. Cunit 85 53 37

7. Pla 56 73 26

8. S. Sadurní 38 60 22

9. Monjos 45 58 22

10. Vinyets 50 85 22

11. Quintinenc 35 56 19

12. Borges 49 156 12

13. Vallirana 24 79 10

14. Gavà 14 181 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Perelló-Amposta

Alcanar-Roquetenc

Ulldecona-la Sénia

Vinaròs-la Cava

Aldeana-Filrey R. Bítem

Catalònia-J. i Maria

Rapitenca-Canareu

RESULTATS

20a jornada 

Rapitenca i la Sénia     desc

Canareu-Aldeana 1-2

Ulldecona-Alcanar  1-1

Amposta-Roquetenc   4-1

Jesús i Maria-Perelló     1-0

Filrey R Bítem-Catalònia 4-1

Tortosa-Vinaròs            1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 49 17 43

2. Amposta 50 16 38

3. Ulldecona 47 21 31

4. Alcanar 41 33 31

5. Aldeana 56 25 29

6. Tortosa 42 41 26

7. Filrey R. Bítem 40 62 25

8. Rapitenca 30 37 23

9. J. i Maria 29 49 20

10. la Sénia 43 56 17

11. Roquetenc 27 40 16

12. Canareu 26 38 16

13. Catalònia 36 52 14

14. Perelló 18 47 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Olimpic-Móra Nova (18 h)
la Sénia-Ulldecona (19 h)

diumenge 
Batea-l’Ametlla (16 h)

Vilalba-Camarles (16.45 h)
Aldeana-Horta (16.30 h)

Flix-S. Jaume (16 h)
S. Bàrbara-R. Bítem (17 h)
Alcanar-Deltebre (16.30 h)

Corbera-Pinell (17 h)

RESULTATS

25 jornada, Tercera catalana  

Pinell-M- Nova 0-1

l’Ametlla-Olimpic sus

Ulldecona-Batea 0-0

Camarles-la Sénia sus

Horta-Vilalva 1-1

S. Jaume-Aldeana 2-1

R. Bítem-Flix 0-1

Deltebre-S Bàrbara sus

Corbera-Alcanar 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 24 51 25 55

2. Deltebre 24 41 19 47

3. Batea 25 61 44 45

4. Ulldecona 25 52 31 44

5. Flix 25 49 31 44

6. Corbera 25 50 39 42

7. la Sénia 24 51 33 37

8. Horta 25 35 43 36

9. Móra Nova 25 44 40 34

10. S. Bàrbara 24 42 39 33

11. Aldeana 25 39 43 32

12. Pinell 25 43 45 30

13. l’Ametlla 24 47 47 30

14. Alcanar 25 34 46 29

15. Olimpic 24 50 48 29

16. S. Jaume 25 36 62 28

17. Vilalba 25 29 65 22

18. Rem. Bítem 25 25 79 9

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

R. Bítem-Alcanar (19 h)
Reddis-Catalònia (17 h)
la Selva-Tortosa (16 h)

Roquetenc-Morell (16.30 h)
diumenge 

la Cava-Cambrils (17 h)
Perelló-Calafell (16.45 h)
Valls-Vilaseca (16.30 h)

Roda Berà-l’Ampolla (16.30 h)
Canonja-Gandesa (11.45 h)

RESULTATS

25 jornada, Segona catalana

Gandesa-Cambrils 1-3

Alcanar-la Cava 2-1

Catalònia-R. Bítem 2-2

Calafell-Reddis 1-1

Vilaseca-Perelló 4-0

l’Ampolla-Valls 0-1

Tortosa-Roda Berà 2-0

Morell-la Selva 3-1

Canonja-Roquetenc 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 25 54 12 57

2. Morell 25 47 24 48

3. Valls 25 42 30 47

4. l’Ampolla 25 45 31 43

5. Tortosa 25 45 32 41

6. Alcanar 25 66 45 41

7. Gandesa 25 36 33 41

8. R. Bítem 25 54 35 40

9. Vilaseca 25 39 32 36

10. la Cava 25 37 33 36

11.Canonja 25 38 37 33

12. Catalònia 25 36 32 32

13. Cambrils 25 35 37 29

14. Roda Berà 25 27 36 29

15. Perelló 25 35 55 26

16. la Selva 25 30 63 16

17. Roquetenc 25 20 53 14

18. Calafell 25 20 86 12

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó, tot i fer tres jornades
que no guanya, continua en
zona de promoció d’ascens.

Diumenge va empatar al
camp del Cerdanyola.

Promoció d’ascens
PRÒXIMA JORNADA

Muntanyesa-Terrassa
Rapitenca-Masnou (diu 12 h)

Palamós-Cornellà
Vilafranca-Santboià

Gramanet-Gavà
Santfeliuenc-Castelldefels

Vilassar-Europa
Rubí-Cerdanyola

Ascó-Manlleu (diu 19 h)
Figueres-P. Mafumet

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 30 17 8 5 51 26 59
2. Europa 29 16 7 6 41 23 55
3. Cornellà 30 17 4 9 44 33 55
4. Ascó 30 15 9 6 44 31 54
5. Terrassa 30 15 8 7 44 27 53
6. Rubí 30 16 5 9 46 31 53
7. Palamós 30 15 8 7 53 42 53
8. P. Mafumet 30 13 8 9 29 24 47
9. Santfeliuenc 30 13 6 11 33 28 45
10. Figueres 30 10 11 9 42 41 41
11. Manlleu 30 11 8 11 33 31 41
12. Santboià 30 9 9 12 42 42 36
13. Vilafranca 30 10 6 14 34 38 36
14. Castelldefels 30 8 11 11 34 36 35
15. Masnou 30 8 9 13 29 40 33
16. Cerdanyola 29 6 13 10 41 51 31
17. Gavà 30 8 3 19 32 45 27
18. Rapitenca 30 6 9 15 28 56 27
19. Vilassar 30 6 8 16 28 45 26
20. Gramanet 30 2 6 22 17 55 12 

Tercera divisió RESULTATS
30a jornada, Tercera divisió

Terrassa-Rapitenca 5-1
Masnou-Palamós 1-2
Cornellà-Vilafranca 0-0
Santboià-Gramanet 0-0
Gavà-Santfeliuenc 0-2
Castelldefels-Vilassar 0-0
Europa-Rubí 1-0
Cerdanyola-Ascó 2-2
Manlleu-Figueres 0-2
P. Mafumet-Muntanyesa 0-3

PRÒXIMA JORNADA 
Amposta-Torredemb (diu 17 h)

Torreforta-Martinenc

Tàrrega-Igualada

Balaguer-Tecnofutbol

Andorra-Catllar

V. Alegre-Alpicat

Vilanova-Horta

Marianao-J. i Maria (diss 18h)

Viladecans-Almacelles

RESULTATS

25 jornada, Primera catalana

Tecnofutbol-Tàrrega 2-0

Martinenc-Amposta 3-0

Almacelles-Torredemb. 2-0

Igualada-Torreforta 1-3

Catllar-Balaguer 2-1

Alpicat-Andorra 0-0

Horta-V. Alegre 1-2

J. i Maria-Vilanova 1-1

Viladecans-Marianao 2-0

Primera catalana

Una acció del partit Cerdanyola-Ascó (2-2), de diumenge passat.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 25 51 25 56

2. Torreforta 25 47 33 43

3. Viladecans 25 37 27 43

4. Torredembarra 25 37 30 42

5. Tàrrega 25 30 25 42

6. Almacelles 25 40 30 40

7. Vilanova 25 34 22 36

8. Horta 25 38 30 36

9. Catllar 25 31 30 35

10. Igualada 25 34 37 34

11. Tecnofutbol 25 30 32 32

12. Andorra 25 37 46 28

13. Amposta 25 34 40 28

14. Balaguer 25 26 44 26

15. Marianao 25 25 35 24

16. J. i Maria 25 38 51 24

17. Vista Alegre 25 31 45 23

18.  Alpicat 25 22 40 23  
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Dissabte teníem dos fronts
oberts, per una banda el
Campionat d’Espanya de
Kates, i per l’altra el
Campionat de Catalunya
Absolut.
Al campionat d’Espanya de
Kates (Oviedo), estàvem
representats pel nostre mes-
tre Philippe Colette i el seu
Uke Joaquim. Participaren en
la Kata Goshin Jutsu no Kata,
realitzant la Kata amb correc-
ció però una petita errada els
costa molt car en la puntua-
ció final. Ressaltà així i tot el

bon paper desenvolupat en
esta la seva primera presen-
cia al campionat d’España.
Al mateix temps al pavelló
Llars Mundet (Barcelona), es
celebra el Campionat de
Catalunya Absolut, on el Nucli
de Tecnificació Priorat-
Tortosa, va arrasar col·locant-
se al primer lloc del medaller.
-48 Kg. Dainé Cordero , i
Carla Montañez, quedaren
2ona i 3era respectivament
en la seva lliga, guanyant la
Plata i el Bronze d’esta cate-
goria.

Nucli Centre Tecnificació
JUDOATLETISME

Jaume Carles, del Club
Esportiu Promoevents de
Reus, està llest per afrontar el
repte més important de la seva
trajectòria com a ciclista: la
Titan Desert by Garmin. El
ciclista de Bítem, de 32 anys,
s'ha marcat l'objectiu d'acabar
aquesta prova de 700 quilòme-
tres que es desenvoluparà per
l'Atles i el desert d'Erg Chebby
(Marroc), del 27 d'abril al 2 de
maig, i també el de col·laborar
per aconseguir fons per
l’Associació “El Somriure de
les Terres de l’Ebre”.
Jaume acudeix a la Titan
Desert perquè: «és un repte
personal». Les dificultats princi-
pals amb les quals Jaume es
trobarà en aquesta aventura
són «el contrast de temperatu-
ra i el clima sec”. Però el de
Bítem s’uneix a col·laborar
amb l’Associació “El Somriure
de les Terres de l’Ebre”, a tra-
vés del projecte solidari ‘Taps
per a Ferran i Nerea’. El

Somriure és una entitat sense
ànim de lucre que ha sorgit de
la iniciativa dels pares de
Ferran i Nerea, dos nens amb
paràlisi cerebral de Camarles i
La Ràpita, respectivament.
Jaume explica que «fins ara, el
seu finançament procedia de
la recollida de taps de plàstic.
A la Titan Desert recollirem el
màxim de taps, aproximada-
ment es consumeixen 20.000
litres d’aigua embotellada, així
ajudarem que tinguin el mate-
rial adequat”. (foto: Sandra
Galano)

El repte de Jaume Carles
CICLISTA DE BÍTEM

Copa G. A, jornada: 1 -
29/03/2014
Serveis Avicoles Casals-
Moet. P. Remolins P. 4,
17,05 h.
Industries Rehau-P. M. El 7
Blanco. P. Remolins P. 4,
16,00 h.
D. Lucifers Bar Aloha, des-
cansa
Calendari pròxima jornada

Copa G. B, jornada: 1 -

29/03/2014
Tosca-C.F.S. Roquetes Bar
Jordi s.
P. Remolins P. 2, 16,00 h.

Leis Clas-Grup d Amics
P. Remolins P. 2, 17,05 h.

Taberna C C Casa Maso,
descansa

Comença la Copa

FUTBOL SALA TORTOSA

El cadet que va disputar dos
partits, un pel matí contra
Exclusivas Sarabia Balafia
(LLeida), perdent 0-3 amb
parcials (10-25, 23-25 i 11-
25). Per la tarda, contra el
C.V.Arenys, 3-0 amb parcials
(25-22, 25-23, 25-14).
El juvenil masculí es va des-
plaçar al camp del Vikings
Prats, 3-1 amb parcials (25-
23, 24-26, 25-22 i 29-27).
El sènior femení jugava con-
tra les capdavanteres de la

classificació, Frederic Mistral
tècnic Eulàlia. 3-0 amb par-
cials (25-22, 25-23 i 25-18).
Amb aquest partit, acaben la
primera fase quedant en
segona posició.  L'equip de
segona catalana, en un partit
molt emocionant va guanyar
(22-25, 28-30, 25-20, 25-16
i 15-13). L'equip de tercera
no va tenir cap dificultat con-
tra el Sant Quirze que van
quedar per 3-0 amb parcials
(25-13, 25-18 i 25-20).

El sènior femení venç el líder

CLUB VOLEI ROQUETES

H. AMPOSTA, 26
LAGRAMA, 33

L’Amposta va vendre cara la
derrota contra el líder del
grup. A la primera meitat, les
ebrenques van jugar-li amb
molta intensitat al Granollers
i el seu equilibri en defensa,
juntament amb eficàcia en
atac i també al contraatac va

propiciar que l’Amposta anès
per davant en el marcador,
arribant al descans amb
avantatge. Però a la represa,
l’esforç es va acusar i el
Granollers, amb més gent
de refresc, va remuntar
ampliant la diferència fins el
26-33 final. L’Amposta visita
el Getasur en la propera jor-
nada. 

Derrota contra el líder
HANDBOL

La retirada del Castelldefels,
ha propiciat un cap de setma-
na de descans per l’equip tor-
tosí que està fent una segona
volta espectacular, guanyant
amb autoritat vuit dels nou par-
tits, cedint els punts només a
casa del líder i per diferència
d’un gol. Amb l’Ascó i el
Vilamajor classificats matemà-
ticament com a primer i
segon, tres equips lluiten per

assolir la tercera i quarta posi-
ció de la taula. Per ordre:
Handbol Tortosa amb 22
punts seguit de l’Oar Gràcia
Sabadell i l’Handbol St Vicenç
ambdós amb 21.Així doncs,
important partit de diumenge
dia 30 al pavelló de Ferreries a
les 12h contra l’H.Sant Vicenç
que l’equip tortosí disputarà
gaudint del lleu avantatge d’un
punt, depenent d’ell mateix.

Partit clau, diumenge
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

El partit Arnes-Campredó va aca-
bar amb victòria visitant per 0-2.
Triomf que el referma en la sego-
na plaça a set punts del quart.
L’equip local va reclamar dos
gols anulats per fora de joc i un
possible penal no xiulat pel jove
col.legiat. Deixant de banda si
les decisions del jove, en forma-
ció, van ser encertades o no, el
que cal lamentar és l’agressió
que va rebre quan intentava
accedir als vestidor, al final del
duel. Un fet que cal denunciar.
D’altra banda, l’Arnes estava

estudiant retirar-se després d’a-
quest partit, “pel malestar  exis-
tent arran d’una confrontació en
què mereixiem guanyar”. El líder
Godall acumula una nova victòria
i el Ginestar, amb el triomf a
Jesús, es posa en zona d’as-
cens. En futbol femení, el
Tortosa Ebre va guanyar a Sant-
boi (2-4) i a la Segona divisió,
l’Ulldecona va patir però va vèn-
cer el Vallirana (2-1). Lamentar la
lesió de Lorena amb lligaments
trencats. La Cava va golejar a
Gavà (0-7).

Agressió a l’àrbitre a Arnes

QUARTA CATALANA I FEMENÍ

Malgrat el fort vent que
bufaba el matí de diumen-
ge, 95 valents van disputar
el trofeu ciutat d'Amposta
primera puntuable de la
Xallenge Catalana Master.
Des de la sortida molts
intents d'escapada, encara
que la falta d’enteniment
entre els corredors desta-
cats mai van superar els
15 segons d'avantatge

respecte al pelotó.
Finalment la victòria es va
disputar en un esprint de
67 unitats on el corredor
Alejandro Graus imposaria
la seva punta de velocitat
per davant del seu com-
pany d'equip Hector
Morales. En tercer lloc i
com a vencedor de la cate-
goria master 40 Ismael
Tudo.

Trofeu Ciutat d’Amposta
CICLISME

Importantíssima victòria del
primer equip del Cantaires a
la pista del Gelida (69-72).

En un partit vital per definir
les places que condemnen el
descens directe, l’equip va

jugar amb intensitat,
intel.ligència i encert, claus
per assolir la victòria final.
El partit va tenir dues cares:
una, esportiva, i una altra
marcada per les protestes
locals, la tensió i els nervis.

En les fases del partit on
'només' es jugava a bàsquet,
els ebrencs van ser molt
superiors tan en joc com en
encert (13-22, minut 10).
Però quan els locals es veien
impotents per aturar l’encer-

tat atac visitant, començaven
una guerra de protestes arbi-
trals en la que ells es senten
molt còmodes. Així, el segon
quart es va embolicar de tal
manera que el marcador es
va veure reduit al 33-36 del

descans.
A la represa, els tortosins tor-
nem a agafar un bon avantat-
ge (39-50, minut 29), i foren
capaços de mantenir aquesta
renda fins els darrers minuts
(54-65, minut 37). 

Victòria important
BASQUET CANTAIRES. 69-72

Ingrid Pino, campiona d’Espanya
Espectacular inici de tem-
porada d'Ingrid Pino.
L'atleta de Benissanet en
les files del FC Barcelona
tornava a l'activitat des-
prés de tres mesos sense
entrenar a causa d'una
lesió en el genoll que va
sofrir el passat mes de
novembre, i aconseguia la
medalla d'or en el campio-
nat de Catalunya junior de
pista coberta. Tan sol una
setmana després ha repe-
tit victòria en el campio-
nat d'Espanya disputat en
el Palau d'Esports Antonio
Elorza de Sant Sebastian,
que posava punt i final a
la temporada atlètica sota
sostre. Ingrid, va estar
molt intel·ligent en una
carrera tàctica, on Lorena
Martin que partia amb la
millor marca de la tempo-
rada, va acabar en la

desena posició a dotze
segons de la campiona.
Amb un temps de
4:46:40, va entrar en la
meta en primera posició,
penjant-se la medalla d'or,
per davant de Cristina
García (CA Silla), 4:47:64
i Eva Cid (Atlètica Val
Minor), 4:47:85, que van
compartir podi amb la
plata i bronze respectiva-
ment. Per altra banda, l’a-
tleta Irene Méndez (AA
Catalunya), es va penjar la
medalla de bronze en la
prova dels 200 metres,
amb 25:60, solament
superada per Cristina
Lara (FC Barcelona), amb
un sensacional temps de
24:14 rècord d'Espanya
júnior en pista coberta i
Alba Fernández
(Pamplona At.), amb
24:58. 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Solomillo de porc amb puré de poma  

LA CANTONADA - AMPOSTA 

Imatge del plat de la setmana.

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:

4 Solomillos
1 Kg. de pomes
1 Ceba
50 Gr. De passes  de raïm
Verdures variades
Salsa Pemu`s

PROCEDIMENT:

Per a la salsa es prepara un fons de carn fosc amb
les pells i les restes de la carn de netejar els solomillos.

Es dauren els solomillos al forn i després es posen a
coure amb les verdures i espècies ( farigola, lloré, oren-
ga, julivert).

Es deixa reduïr i es col-la. Per acabar s`afegeix, sal,
pebre negre i conyac.

Després es salteja a la paella, daurant-ho bé. Es tapa
i es deixa reposar fins al moment de servir.

La ceba es talla fina i  s`ofega a foc lent amb un mi-
ca de mantega i  un grapat de passes de raïm.

Quant està tòba, s`afegeix una culleradeta de mel.
Per a fer el puré, es pelen les pomes i amb una mica

de mantega es prepara una “compota” afegint sal, pe-
bre negre i una mica de sucre. Per acabar-ho es passa
tot pel “túrmix” afegìnt una mica de nata i una mica de
llet.

Es serveix tallant el solomillo a filets, es col.loca al
plat, es cobreix amb la salsa ben calenta i s`acompan-
ya amb patates, puré i una mica de cebolleta amb pàn-
ses.

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada i fins a primeres hores del matí creuaran núvols alts i mitjans
de sud a nord, amb núvols més abundants al vessant sud del Pirineu i del
Prepirineu Occidental, així com a l'àrea dels Ports. Al llarg del matí tendirà
a quedar poc ennuvolat per núvols alts, en especial al terç oest del país.
Durant la tarda la nuvolositat augmentarà de sud de nord fins a quedar molt
ennuvolat per núvols alts i mitjans.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Mínimes lleugerament més altes, tret del nord de l'Empordà i de l'extrem
sud on seran lleugerament més baixes. Es mouran entre -3 i 2 ºC al Pirineu,
entre -1 i 4 ºC al Prepirineu i al nord de la depressió Central, entre 1 i 6 ºC
a la resta de la depressió Central, al prelitoral i al litoral nord, i entre 5 i 10
ºC a la resta del litoral. Les màximes seran semblants al litoral i lleugera-
ment més altes a l'interior. Oscil·laran entre 10 i 15 ºC al Pirineu, i enter 13
i 18 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Bona en conjunt, tot i que es formaran bancs de boira i boirina matinals a
l'interior. A banda, serà regular fins a mig matí al vessant sud del Pirineu i
del Prepirineu Occidental, així com a l'àrea dels Ports.

Vent
Durant l'inici de la matinada el vent serà fluix i de direcció variable, amb
predomini del component sud al litoral. A partir del matí el vent bufarà entre
fluix i moderat de component sud, amb alguns cops forts al litoral. De cara
al vespre girarà a component est entre fluix i moderat.

El temps. Previsió

MATÍ

BOIRINA

TARDA

COBERT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 6°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan    

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

Gamundi Miret CB   

Av. Colon, 8 (Ferreries) (Tortosa) 977500923 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Pujol - Pons 

Crta de Grao, 49  (Amposta) 977700483

Mercè Bel - Carles Mur               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És un trànsit que indica  que li has  de dedicar  el
temps  necessari  a cada  assumpte  que sigui
important. Marca  un període atractiu , amb un gran
canvi  pel que  fa a  les  teves relacions socials.

Taure
20/4 al 19/5

Has d'anar  amb compte  a l'hora  de projectar  coses
que siguin  difícils d'arribar. Estudia  bé els assumptes
abans  de bolcar-te  de ple  en projectes  que t'entu-
siasmen però  que encarà   no els tens  del tot  clars.

Bessons
20/5 al 21/6

Els assumptes  sentimentals t'obliguen  a haver  de
prendre  decisions  ràpides  i un tant cuitades . És el
moment  de donar  més marge  a la teva  creativitat
en l'amor  i gaudir-ne  d'aquesta  situació.

Cranc
22/6 al 21/7

Les circumstàncies t'obligaran  a concretar  el que vols
de veritat  i el que vols eliminar  de la teva  vida fami-
liar.  Has d'enfrontar-te  amb  bloqueigs  emocionals  i
oblidar  les teves pors. Sigues valent.  

Lleó
22/7 al 22/8

L'augment  de les teves  relacions  socials  farà  que
tinguis  més ofertes  per ocupar  el teu  temps lliu-
re. Revela una època  magnifica  per concebre  nos
projectes  i prendre  iniciatives  de cara al futur.

Verge
23/8 al 21/9

Respecte  als diners  has de mantenir més  concentra-
ció i accelerar  els projectes  que  tens  entre mans , però
tenint  en compte  que no estem  en un moment  en què
puguis  ser  massa  generós amb les  despeses. 

Balança
22/9 al 22/10

És possible  que demostris  més dinamisme  i agressi-
vitat  per augmentar  els teus  recursos  personals. Amb
seguretat  tindràs  més determinació per prendre  inicia-
tives,  però  pensa-les  abans de dur-les  a terme. 

Escorpí
22/10 al 21/11

És un període on els assumptes  que es refereixen
a la teva salut adquireixen  un altre  valor  en  la
teva vida. Et convida a mirar  cap al teu  propi món
intern  i t'obliga  a ser sincer  amb tu mateix. 

Sagitari
21/11 al 21/12

T'arriba  un període  actiu  on pots  gaudir  de les
teves  relacions  en tota la seva profunditat i plenitud.
Aprofita  el moment, ja que aquestes etapes de la
vida no acostumen  a presentar-se  gaire sovint.  

Capricorn
21/12 al 19/01

En general  és un període molt  actiu ,de moltes  troba-
des  i projectes , on es barreja  el personal  i el profes-
sional , així  que aprofita'l  i decideix-te  per dur  a terme
tot allò que portes  temps  intentant fer realitat.

Aquari
20/1 al 18/2

Et veuràs  obligat   a estudiar   una sèrie  de detalls
abans  d'abordar  els teus projectes  personals . Has
de tenir  cura  de tenir somnis  utòpics  perquè  pots
involucrar-te  en projectes  que no són el que semblen.

Peixos
19/2 al 20/3

Emocionalment indica  un període intens. Referent  a
les  teves finances  has de tenir e compte  opinions
alienes  a  la teva , has de  rectificar  acords  del pas-
sat  i plantejar-te'ls com a noves fites . 
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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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Segons Forcadell, el fet que
s'hagi realitzat conjunta-
ment amb l'Associació de
Municipis per la
Independència (AMI) li dóna
"legitimitat" i "esvaeix els
dubtes" d'alguns dels
votants. Forcadell també
s'ha referit al debat sobre la
consulta que tindrà lloc el
proper 8 d'abril al Congrés.
En aquest sentit, ha dit que
els diputats catalans torna-
ran "amb les mans buides",
tot i que la consulta és legal
"dins de la Constitució" si hi
hagués "voluntat política",
ha afegit.
Així mateix, Carme Focadell
va estar dissabte a la Sénia,
al Centre Obrer que es va
omplir dissabte per escol-
tar-la. El vell edifici de princi-
pis del segle passat va
retornar als seus orígens
quan fou un nucli d’activis-
me polític, social i cultural.
El discurs de  la Presidenta
va encoratjar a seguir enda-
vant i eixamplar l’indepen-
dentisme entre els
seniencs.

‘Signa un vot’ fa un salt qualitatiu

La presidenta de
l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC), Carme
Forcadell ha assegurat
aquest diumenge a
Tortosa que la campan-
ya "Signa un vot per la
independència" ha fet
un salt qualitatiu aquest
cap de setmana, arri-
bant a més de 800
municipis catalans. 

Carme Forcadell va assegurar diumenge a Tortosa que “s’ha arribat a més de 800 municipis”

EL PASSAT FOU UN CAP DE SETMANA INTENS PER LA INDEPENDÈNCIA

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


