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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

El secretari d’Ocupació i
Relacions Laborals, Joan Aregio,
i el conseller delegat de l’empre-
sa Veremonte, promotora de
BCN World, Xavier Adserà, han
signat aquesta setmana un con-
veni que té per objectiu prioritzar
la formació i contractació d’atu-
rats en l’impuls d’aquest projec-
te. Xavier Pallarès, delegat terri-
torial a l’Ebre, comentava que
“ens hem implicat al 100% com
a delegació de les Terres de
l’Ebre per ser influients en totes
les decisions que es preguin.
Estem negociant amb l’empresa
promotora perquè es tinguin en
compte els interessos dels tre-
balladors de les nostres comar-
ques”. “Lluitarem perquè ha de
ser una bona oportunitat” A la
foto, la trobada el dia de la sig-
natura, aquesta setmana. P3

BCN World, «una bona oportunitat»

Milers de manifestants es van concentrar diumenge a Sant Jaume d'Enveja (Montsià) i van marxar
fins a Deltebre (Baix Ebre) per protestar contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre del govern
espanyol. Malgrat la pluja, la manifestació va estar molt concorreguda, protagonitzada per un
esperit reivindicatiu, ferm i festiu. Convocats per la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE), a més
de veïns, van venir manifestants de la resta del país, i també s'hi van veure representants de tots
els partits (excepte del PP) i d'entitats com l'ANC. P 24

La Força de la Gent Ebrenca 

Terres de l’Ebre. Tortosa acollirà l’acte
central del Dia Mundial de l’Activitat Física,
diumenge vinent.              

P6

Esports. La Unió Esportiva Rapitenca, per la
situació econòmica, presentarà baixes de
jugadors que deixaran el club. La situació és
molt delicada. P11

Terres de l’Ebre. Esquerra d’Amposta,
satisfeta perquè “s’ha aturat l’adjudicació del
transport urbà”.

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 

La processó de la Passió,
Diumenge de Rams, obre el
calendari d'actes litúrgics que
cada any atreu milers de per-
sones a la ciutat.
L'Agrupació de Confraries de
la Setmana Santa de Tortosa
ha preparat un programa d'ac-
tes força complet que
comença aquesta mateixa
setmana, amb les versions de
la Setmana Santa, però que
viurà la seva màxima activitat
a partir del pregó, dissabte
12 d'abril, i amb la processó
de la Passió, l'endemà
Diumenge de Rams, l'única
que es fa a Catalunya en
aquesta data i una de les més
participades del país.
L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i la presidenta de
l'Agrupació de Confraries,
Cinta Fontanet, han presentat
els detalls del programa, que
incorpora diverses novetats.
La processó de la Passió, per
exemple, aquest any recupera
el recorregut tradicional, amb
sortida des de la plaça de la
Cinta seguint l'itinerari pels
carrers de la Rosa, plaça Pont
de Pedra, plaça Agustí
Querol, avinguda Generalitat,
Berenguer IV, Cervantes, Sant
Blai, Montcada, carrer de la
Mercè i novament plaça de la
Cinta. L'alcalde ha volgut fer
notar que el carrer Montcada,
un dels punts de pas de la
processó de Diumenge de
Rams, començarà les obres
d'urbanització poc després
d'acabar la Setmana Santa.
Aquesta processó, la més
matinera de Catalunya, comp-
tarà novament amb la presèn-
cia de centenars de vestes
acompanyant els onze pas-
sos i nou bandes de tambors,
més la Banda Municipal de
Música de Tortosa.
El pregó de la Setmana Santa
d'enguany es farà el dissabte
12 d'abril a les 20.30 hores,
al Saló de Sessions de
l'Ajuntament de Tortosa, i
anirà a càrrec del Dr. Josep
Maria Franquet, director de la
UNED-Tortosa. 
La presidenta de l'Agrupació
de Confraries ha volgut agrair
expressament al Dr. Franquet
per haver acceptat l'encàrrec.

Els actes de la Setmana
Santa comencen aquesta
mateixa setmana amb una
mostra fotogràfica dels pas-
sos de Setmana Santa des de
1936, que es podrà visitar al
Centre d'Interpretació, i les
Versions de Setmana Santa
(divendres 4, 20h), que
aquest any van a càrrec de la
Confraria de Natzarens de
Jesús de la Passió. La setma-
na vinent, dijous 10 (18.30h),
es farà el lliurament de premis
del 12è concurs de dibuix.
L'endemà divendres 11, a les
20h i a l'església de Remolins,
es farà el primer dels tres
concerts del Festival de
Música Sacra, a càrrec del
quartet Sheherezade
Ensemble. Els altres concerts
tindran lloc dimarts 15
(20.30h) a la Catedral, a
càrrec de la Banda Municipal
de Música i SISAN Grup, i
dijous 17 d'abril (18.30h i
20.30h) a la Cripta de la
Reparació, pel Jove Cor
Flumine. Dijous 17 a la mitjanit
es farà la Processó del
Silenci, amb sortida de la
plaça Immaculada, recorregut
per Remolins i arribada a l'es-
glésia de la Puríssima, i diven-
dres 18 (20h) tindrà lloc la
processó del Sant
Enterrament, amb sortida de
la plaça de la Cinta.
Cinta Fontanet ha volgut des-
tacar, com a novetats, la I
Trobada de tambors, dime-
cres 16 (23.30h) a la plaça
dels Dolors, i l'acte solidari
d'encesa d'espelmes, dimarts
15 d'abril (21.15h) a la plaça
de la Cinta, a benefici de
Càritas i Creu Roja. La presi-
denta de l'Agrupació de
Confraries ha volgut agrair a
totes les persones, empre-
ses, entitats i institucions que
col·laboren en la Setmana
Santa, singularment amb la
confecció del programa d'ac-
tivitats.
L'alcalde, de la seva banda,
ha fet una crida a la participa-
ció ciutadana i ha agraït a
l'Agrupació i a cadascuna de
les confraries pel seu treball
durant tot l'any en la gestió
del Centre d'Interpretació de
la Setmana Santa.

L'Agrupació de Confraries presenta la
Setmana Santa deTortosa 2014

Actualitat

El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, i el con-
seller delegat de l’empresa Veremonte, promotora
de BCN World, Xavier Adserà, han signat aquesta
setmana un conveni que té per objectiu prioritzar la
formació i contractació d’aturats prioritàriament de
les comarques tarragonines en l’impuls d’aquest pro-
jecte. El conveni tindrà una vigència anual, prorroga-
ble fins els quatre anys, i les dues parts en faran el
seguiment a través d’una comissió que es reunirà,
com a mínim, un cop cada quatre mesos. El macro-
complex hoteler i d’oci BCN World s’emplaçarà al
centre recreatiu turístic (CRT) de Vila-seca i Salou i
es preveu que generi uns 17.000 llocs de feina
directes durant la fase de construcció. Amb tot, el
resort constarà de 6 parcs temàtics dedicats a
diversos països i continents que es traduiran en

unes 12.000 habitacions d’hotel, vàries zones
comercials, establiments de restauració i casinos.
Cal dir que ja han aparegut veus discordants sobre
l’especulació i les conseqüències que pot tenir
aquest projecte. Però s’haurà de veure la part que
pot tenir positiva, amb el compromís des de la dele-
gació en què també es tindrà en compte que futurs
treballadors siguin de l’Ebre, que ho necessiten. Cal
esperar-ho i que també hi hagin beneficis colaterals
d’aquest projecte. D’altra banda, ahir em comentava
un company, sense tenir res a veure amb el tema
anterior, que cap localitat ebrenca serà seu dels
Jocs del Mediterrani de Tarragona. 
En aquest sentit, sembla que estem lluny. Desitjar
que no per altres que poden ser per progressar
sigui així.

Editorial

A l’expectativa d’un salt per progressar

Aquest curs 2013-14, any lectiu en el qual la
meva filla cursa 1r de batxillerat a l’I.E.S. J.
Bau de Tortosa he pogut constatar que és
ben certa la frase feta: “Qui no plora no
mama” .
Al viure al poble de Tivenys, ens hem benefi-
ciat des del primer any que la meua filla va
fer l’E.S.O., dels serveis gratuïts que oferia el
Consell Comarcal del Baix Ebre per als estu-
diants no residents a Tortosa, tant de menja-
dor com de transport. Però, vet aquí que van
vindre un dia les retallades i, finalment, tot
això va canviar al·legant falta de recursos
econòmics per fer-ne el manteniment. El
menjador va deixar d’estar actiu i es va pas-
sar a fer jornada intensiva per tal que els
estudiants anessen a dinar (tard) a les seves
cases, i el transport va deixar d’estar dispo-
nible per als estudiants de Batxillerat degut a
que no és un estudi obligatori. Donava igual
que hi haguessin seients sobrants als autobu-
sos, suposo que per no discriminar als que
no van fer com natros, que vam anar a inte-
ressar-nos al Consell Comarcal per què pas-
saria amb el transport aquest curs. Allí ens
van dir que sobretot que no embarquéssem
als fills a l’autocar sense que ens ho digues-
sin des del Consell, que ja ens avisarien.
Encara estem esperant una resposta per part
del Consell Comarcal i jo segueixo baixant a
la meua filla, com fan altres pares de Tivenys,
deixant-la a les 7:45 a la porta de l’Institut i
esperant fins les 14:30 per recollir-la, tot això

gràcies a que la meua feina m’ho permet fer,
perquè deu haver famílies que no tindran
tanta sort i a saber quins muntatges deuen
fer per que els seus fills o filles puguen estu-
diar Batxillerat.
Però després me n’assabento que els joves
estudiants de Batxillerat de Campredó,
dedueixo que a base de fer-se els pares el
pesat, ja fa temps que van en autobús fins
l’Institut, per tant em queda desmuntada la
teòria de la discriminació pels seients lliures i
automàticament n’apareix una de discrimina-
ció per raó de: 1-un poble es mereix el trans-
port més que un altre? 2-insistència dels
pares en fer-se el pesat? 3-… (aneu afe-
gint les que us vaigin venint al cap).
Ara vindrà el curs 2014-15 i em trobaré en
una filla a Batxillerat a la qual hauré de seguir
baixant a l’hora i esperant per a recollir-la i un
fill que em començarà l’E.S.O. que pujarà a
l’autobús per anar a l’Institut.
Estic segur que a qualsevol país que no fos
aquest tindrien més en compte a l’hora d’as-
signar pressupostos quin tant per cent s’ha
de dedicar a que TOTS els estudiants tinguen
facilitat per accedir a les clases, indepen-
dentment que siguen d’ensenyament obliga-
tori o no, i quin s’ha de dedicar a pagar viat-
ges, vehicles i menjars oficials.
Dieu-me suspicaç.

Josep Prieto Escoda

Reflexions sobre les retallades i discriminacions
(o Qui no plora no mama)

Opinió

El president Mas presidirà l’acte commemoratiu del
75è aniversari de la Batalla de l’Ebre, a Corbera

El president de la Generalitat, Artur Mas,
presidirà demà passat, dissabte 5 d’abril,
a Corbera d’Ebre, l’acte commemoratiu
dels 75 anys de la Batalla de l’Ebre, orga-
nitzat pel Consorci Memorial dels Espais
de la Batalla de l’Ebre (COMEBE), organis-
me participat pel Govern de la Generalitat.
Dissabte se celebrarà aquesta commemo-
ració després que hagués de ser suspesa
el passat 16 de novembre per causes
meteorològiques. Un cop finalitzat aquest
acte, Artur Mas farà una visita institucional
al municipi de Masdenverge.

                                          



DIVENDRES 28
D’ABRIL 
DE 2014

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

3www.mesebre.cat

«»

Jutjat Primera Instància 4 Tortosa 
Pl. Estudis, s/n 
Tortosa Tarragona

EDICTO

Judit Fandos Llopis, Secretària Judicial del Jutjat Primera Instància 4 Tortosa, HACE SABER:
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 586/09 por el fallecimiento sin testar de Dª
SOLEDAD PARDO GUTIERREZ,ocurrido en Jesús-Tortosa, el dia 06/05/2008, y nacida en Valmaseda provincia de Vizcaya, el dia 03/07/1918, se ha acorda-
do por providencia de fecha 31 de mayo de 2013 llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que compa-
rezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio
a que haya lugar en derecho. 

En Tortosa, a 22/07/13 

La Secretària Judicial

Procedimiento Intervenció i adminis. cabdal hereditari (790-805 586/2009 Sección) 

PIEZA SEPARADA DE ABINTESTATO(790-805 586/2009)

A l’acte també han assistit
els delegats territorials del
Govern a Tarragona,
Joaquim Nin, i de les Terres
de l’Ebre, Xavier Pallarès.
Així, aquest acord entre el
Govern i els promotors del
macrocomplex turístic
estableix la col·laboració
entre ambdues parts per
promoure, a través del
Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), la capaci-
tació i ocupació de perso-
nes sense feina inscrites
en les Oficines de Treball
prioritàriament de les
comarques tarragonines.
El conveni tindrà una vigèn-
cia anual, prorrogable fins
els quatre anys, i les dues
parts en faran el seguiment
a través d’una comissió
que es reunirà, com a
mínim, un cop cada quatre
mesos.

El macrocomplex hoteler i
d’oci BCN World s’em-
plaçarà al centre recreatiu
turístic (CRT) de Vila-seca i
Salou i es preveu que gene-
ri uns 17.000 llocs de feina
directes durant la fase de
construcció. Amb tot, el
resort constarà de 6 parcs
temàtics dedicats a diver-
sos països i continents que
es traduiran en unes
12.000 habitacions d’ho-
tel, vàries zones comer-
cials, establiments de res-
tauració i casinos.

Treballadors ebrencs
Xavier Pallarès, delegat
territorial a l’Ebre, comen-
tava que “ens hem implicat
al 100% com a delegació
de les Terres de l’Ebre per
ser influients en totes les
decisions que es preguin.
Estem negociant amb l’em-
presa promotora perquè es
tinguin en compte els inte-
ressos dels treballadors de
les nostres comarques.
Només en la construcción
treballaran unes 17.000
persones i quan el complex

estigui en ple funcionament
ho faran 30.000 persones
més”. El delegat ebrenc
afegia que “hem de detec-
tar quines són les necessi-
tats de formació de futurs
treballadors i hem d’identifi-
car els perfils professionals
adequats. Per tot això
impulsarem, amb el Servei
d’Ocupació de la
Generalitat (SOC), un Pla
de Formació per tots
aquests treballadors i la
ficada en marxa del com-
plex Turístic”.

Pallarés afegia que “treba-
llarem perquè ha de ser
una bona oportunitat.
També hem de ser
capaços, i ho hem de tre-
ballar amb els agents turís-
tics del territori, d’aconse-
guir que un percentatge
dels visitants del BCN-
World vinguin a veure les
nostres comarques, un
turisme alternatiu que els hi
encantarà”.
A la foto, la trobada per la
signatura del conveni,
aquesta setmana.

La Generalitat acorda amb BCN World prioritzar la formació
i contractació d'aturats de les comarques tarragonines

El secretari d’Ocupació i
Relacions Laborals,
Joan Aregio, i el conse-
ller delegat de l’empre-
sa Veremonte, promoto-
ra de BCN World, Xavier
Adserà, han signat
aquesta setmana un
conveni que té per
objectiu prioritzar la for-
mació i contractació
d’aturats en l’impuls d’a-
quest projecte.

El macrocomplex hoteler i d’oci BCN World preveu que generi uns 17.000 llocs de feina directes durant la fase de construcció

S’emplaçarà al centre recreatiu turístic (CRT), de Vila-seca i Salou 

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Xavi Pallarès,
delegat territorial

a l’Ebre:
“Estem negociant

amb l’empresa 
promotora perquè

es tinguin en 
compte els 

interessos dels 
treballadors de les

nostres 
comarques”.

“Hem de detectar
quines són les
necessitats de 

formació de futurs 
treballadors i hem

d’identificar els 
perfils professionals

adequats”

“Hem de ser
capaços 

d’aconseguir que
un percentatge dels
visitants del BCN-
World vinguin a

veure les nostres
comarques”
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EN UN MINUT

-El Camp de Tarragona i
les Terres de l'Ebre
veuen com es redueixen el
nombre d'aturats respecte
al mes de febrer en 891
persones, un 1,19%
menys. Aquesta baixada,
que deixa la demarcació
amb 73.922 persones
sense feina, és significati-
va perquè el nombre d'afi-
liats a la Seguretat Social
ha crescut durant aquest
mes de març un 0,90%
(2.307 persones més).
Aquest increment situa a
les comarques de
Tarragona amb 257.713
afiliats, dels quals la majo-
ria (més de 200.000) són
de règim general i la resta
autònoms o del mar,
segons informa
Aguaita.cat.

-La Comissió
d'Urbanisme de les
Terres de l'Ebre (CUTE) ha
aprovat inicialment el Pla
especial del dipòsit contro-
lat de residus que es vol
fer al Pinell de Brai (Terra
Alta), després que els pro-
motors hagin presentat
tota la documentació
necessària. El subdirector
general d'Urbanisme,
Camil Cofan, ha assegurat
que aquest pas només
suposa iniciar la tramitació
del projecte, tal com esta-
bleix la normativa, i que, a
partir d'ara, s'obrirà l'ex-
posició pública on caldrà
que organismes, com
l'Agència de Residus de
Catalunya (ARC), presentin
els seus informes.

-L'Ajuntament de Móra la
Nova ha tornat a adjudicar
la concessió del tanatori
municipal a la funerària
Mena, després que un
informe econòmic extern
considerés "desproporcio-
nadament deficitària" l'o-
ferta de la Funerària
Priorat-Ribera-Terra Alta,
l'altra empresa que es va
presentar al concurs.

Més notícies

L'Ajuntament de Tortosa ha
aprofitat per fer alguns can-
vis en la zona d'estaciona-
ment regulat en superfície, la
zona blava, coincidint amb l'i-
nici de la gestió directa d'a-
quest servei, que el consisto-
ri ha encarregat a la societat
municipal GUMTSA. Dos
anys després de l'ampliació
del nombre de places i
carrers de la zona blava a
Tortosa, que va passar de
526 a 792, d'acord amb el
que disposava el Pla de
Mobilitat Sostenible, el
govern municipal ha valorat
la necessitat de prescindir
d'un total de 73 places que
es considera que no complei-
xen la funció de rotació que li
és pròpia a l'estacionament
en zona blava. Aquests apar-

caments estan situats al
carrer Rosselló (24 places
entre l'avinguda Generalitat i
el passeig Moreira), el carrer
Ronda Docs (39 places) i el
carrer Ronda Reus (10 pla-
ces entre els carrers Màrtirs
Ciutat i Cervantes). El temps
màxim d'estacionament
també sofreix modificacions i
s'amplia d'1 hora 30 minuts
a 2 hores. Finalment, la zona
blava del barri de Ferreries
serà gratuïta els dissabtes la
tarda durant tot l'any, i no
només a l'estiu com fins ara.
L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, acompanyat de la 1a
tinent d'alcalde, Meritxell
Roigé, i la regidora de
Mobilitat, Beatriz Viñuela, ha
informat d'aquests canvis en
l'estacionament regulat en
superfície, que són efectius
des de dimarts 1 d'abril.
"La gestió directa de la zona
blava ens permet ser més

àgils a l'hora de fer algun
retoc", ha indicat l'alcalde,
qui ha recordat que en breu
no preveu tornar a externalit-
zar-la. "El moment econòmic
actual aconsella mantenir la
titularitat municipal de la
zona blava, ja que si l'exter-
nalitzéssim ara el cànon que
rebria l'Ajuntament seria pot-
ser apropiat en el moment
actual però inferior al desitjat

en un futur, quan la situació
econòmica millorés. Per
aquest motiu, preferim no
condicionar aquesta decisió,
que s'haurà de prendre en el
proper mandat". Pel que fa
als ingressos d'aquest ser-
vei, l'alcalde ha precisat que
"si som diligents en la gestió
no hem de tenir cap desequi-
libri pressupostari".
Tècnics municipals han fet

durant les últimes hores els
canvis preceptius en tots els
parquímetres de la ciutat i ja
s'estan pintant novament els
estacionaments que deixen
de ser zona blava.
Està previst un Ple extraordi-
nari per resoldre, d'acord
amb els informes jurídics
pertinents, els recursos plan-
tejats per alguns grups muni-
cipals contra la resolució
dels contractes amb l'empre-
sa adjudicatària de l'estacio-
nament en zona blava i del
complex d'aigües, confir-
mant els acords adoptats en
la sessió plenària del dia 7
de gener. D’altra banda, e
PSC de Tortosa ha manifes-
tata que considera insuficient
la rectificació de Bel i recla-
ma que es retiri la totalitat de
l’ampliació de la zona blava.
Els socialistes han recollit
‘682 signatures perquè el
govern anul·li l’ampliació’.

El secretari general de
l’Esport, Ivan Tibau, i el
secretari de Salut Pública,
Antoni Mateu, han presentat
aquesta setmana a Tortosa
els actes de celebració del
Dia Mundial de l’Activitat
Física (DMAF) del proper 6
d’abril, al qual Catalunya s’ad-
hereix per cinquè any conse-
cutiu per promoure l'activitat
física com a element fona-
mental de salut i benestar.
Enguany, l’acte central es
celebrarà a Tortosa. 
El dia se celebrarà novament
arreu del planeta per fomen-
tar esta recomanació i preve-

nir les més 3.000 morts
anuals a Catalunya que es
relacionen amb el sedentaris-
me. El lema d’enguany és
"Acumuleu 30 minuts d'activi-
tat física cada dia" (en infants
i adolescents es recomana
60 minuts) amb el sublema
"Activitat física: un gol d’or
per a la salut", que juga amb
la celebració del mundial de
futbol del Brasil de l’estiu
vinent,  informació
d’Aguaita.cat. L’acte central
de la celebració serà una
caminada saludable pels
carrers de Tortosa el diumen-
ge, impulsada per la

Generalitat de Catalunya,
amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Tortosa i la
Universitat Rovira i Virgili,
entre moltes altres entitats.
L’activitat començarà a les

10h, al Parc Teodor
González, on hi hauran els
parlaments i la lectura del
manifest del DMAF, i a les
10.30h començarà un reco-
rregut que portarà els partici-

pants i autoritats per diver-
sos indrets d’interès turístic
del municipi, fins arribar altre
cop al Parc, cap a les
11.30h, on hi haurà un tast
de taronges i aigua.

L'Ajuntament de Tortosa redueix 73 places de ‘zona
blava’ en tres punts on hi havia poca rotació

“Coincidint amb l’inici de la gestió directa d’aquest servei”

Serà diumenge vinent, dia 6 d’abril

ACTUALITAT

Tortosa acollirà l'acte central del Dia Mundial de l'Activitat Física
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L’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar ha procedit en les
darreres setmanes a la
millora i reparació del sos-
tre del Mercat Municipal,
una infraestructura que des
de feia molts mesos neces-
sitava d’una actuació que
donés solució a les filtra-
cions d’aigua i gotelleres
que es produïen quan plo-
via amb certa intensitat.
Tal com es va fer en el seu
moment amb la teulada del
Casal d’Avis i com es farà
properament amb la del
poliesportiu, l’actuació es
contempla dins de les sub-
vencions que l’Ajuntament
ha sol·licitat dins del
PUOSC (Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya), que
aquest any es pot destinar
a obres de millora i mante-
niment d’infraestructures
municipals. L’actuació ha
consistit en impermeabilit-
zar l’estructura superior de
la teulada amb una capa ini-

cial de llana de roca i una
segona làmina asfàltica. El
pressupost de l’actuació ha
superat els 6.500 E.
Cursos al Telecentre
A més, l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar subvencio-
na cursos de noves tecno-
logies per a jubilats i atu-
rats. Les inscripcions seran
a partir del 14 d’abril i tin-
dran lloc després de
Setmana Santa. Des de la
Regidoria de Formació, i a
través del Telecentre, s’ha
endegat tot un seguit de
cursos que nodreixen l’o-
ferta formativa al municipi.
D’una banda, ja estan en
marxa els cursos de
francès. Un obert a tothom
que es realitza, això sí, en
un horari que permet que
els membres del comerç
local hi assisteixin. Així
mateix, aquesta setmana
s’ha posat en marxa un
curs de francès per l’admi-
nistració local, finançat
per la Diputació de
Tarragona. I és que segons
l’alcalde de l’Ajuntament de

l’Ametlla de Mar, Andreu
Martí, “des de fa temps
l’aprendre i perfeccionar el
francès era una demanda
tant del sector comercial
com de l’administració que
ha d’estar en contacte
directe i permanent amb el
turisme francès tant habi-
tual a l’Ametlla”. De fet, la
Cala és un destí de vacan-
ces històric pel turisme
francès. A més, actualment
s’estan fent cursos de
Manipulació d’aliments,
requisit quasi indispensable
en molts sectors professio-

nals. Per aquest motiu està
tenint molt d’èxit. Martí
subratlla que “s’atendran
les demandes del públic en
cas que es vulguin fer nous
grups, tal com s’ha fet fins
ara”.
Cursos subvencionats
L’Ajuntament de l’Ametlla
de Mar subvenciona cursos
de noves tecnologies per
a jubilats i aturats. Les ins-
cripcions també seran a
partir del 14 d’abril i tindran
lloc després de Setmana
Santa. Aquestes càpsules,
així s’anomenen aquests

cursos de 10 hores aproxi-
madament, seran en els
cas dels jubilats correu
electrònic, ús de les apps,
informàtica, i Youtube eines
i ús. En el cas dels aturats
aquets cursos van desti-
nats a concebre la informà-
tica i l’ús d’Internet com a
eines per al recerca de
feina. “En aquests cursos,
dels quals ja s’han realitzat
anteriors edicions, el que
pretenem és que els assis-
tents aprenguin com fer un
currículum i com accedir i
fer ús de diversos portals
per trobar feina, entre d’al-
tres qüestions”, subratlla
Vicky Martí. D’altra banda,
després de Setmana Santa
també es recuperen noves
edicions de cursos que
tenen molta acceptació al
municipi com Fotografia i
Rus. A més, durant l’any,
també es realitzen cursos
de perfeccionament
d’Anglès. Finalment, de
cara a l’estiu es prepara-
ran cursos per els més
joves, entre 10 i 14 anys.

L’aplicació, entre d’altres,
permet geolocalitzar els
trams de pesca, facilitar
l’accés als serveis turístics
sota un descompte
concertat i obtenir llicèn-
cies des del mateix lloc on
el pescador vulgui.
L’aplicació, elaborada per
l’empresa NaturaTV, s’ha
presentant davant diferents
empresaris del sector turís-
tic del territori. En aquesta,
han participat el president

del Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler, el
conseller de Turisme,
Alfredo Ferré, i el director
de NaturaTV, Agustí Albiol.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha destacat
que “aquesta és una eina
més que ens ha de perme-
tre potenciar el territori,
dinamitzar el turisme i
donar un servei de qualitat
a tots els visitants de la

comarca”. Al seu torn, el
gerent de l’empresa
NaturaTV, ha esmentat que
“la idea principal de l’aplica-
ció es basa en unir el món
del turisme amb el món de
la pesca”. Al final de la pre-
sentació, el consultor i
especialista en turisme,
Jordi Mercader, ha realitat
una conferència per tal de
plasmar diversos aspectes
de millora en la gestió del
servei turístic.

El ple del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre ha
aprovat per unanimitat una
declaració institucional,
redactada durant la matei-
xa sessió plenària i amb la
participació dels portaveus
dels tres grups polítics
comarcals (CiU, PSC i
Esquerra), on es demana
al Govern català que desti-
ni una part substancial de
l’impost nuclear a la
comarca de la Ribera
d’Ebre.
El ple també ha aprovat el
reglament regulador del
repartiment d’aliments a
les famílies més necessita-
des. D’altra banda, el
Consell Comarcal de la
Ribera dins el Dispositiu
d’inserció Laboral i en el
marc del Projecte Ribera
D’Ebre VIVA - Treball a les 7
comarques, ha començat a
desenvolupar durant
aquest mes de març els
Tallers d’ Identificació de
Competències transversals
als alumnes de Cicles for-
matius de Grau Mig (CFGM)
i Programes de qualificació
inicial (PQPI) de l’ Institut
Julio Antonio de Móra
d’Ebre. L’objectiu d’a-
quests tallers és que els
alumnes s’apropin a situa-
cions concretes que es
donen en el desenvolupa-
ment habitual d’una activi-
tat professional (capacitat
de resolució de problemes,
capacitat d’organització,
capacitat de treball en
equip, capacitat d’autono-
mia, capacitat de respon-
sabilitat i capacitat de rela-
ció interpersonal) i mit-
jançant la reflexió puguin
avaluar quina és la millor
resposta a donar en cada
cas. 

‘Part de l’impost
nuclear per la

comarca’

Reparació la teulada del 
Mercat Municipal de l’Ametlla de Mar

Aquesta actuació s’adscriu als ajuts sol·licitats al PUOSC

Per cobrir les necessitats que els pescadors puguin demanar en les seues jornades

ACTUALITAT

‘Hot Spot Fishing’, aplicació presentada al CC BE

Consell de la Ribera
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ERC ha justificat el vot con-
trari a l’adjudicació del servei
tot recordant que el Plec de
condicions que s’havia dis-
senyat tenia moltes deficièn-
cies. Segons Adam Tomàs,
portaveu del grup municipal,
‘els paràmetres que s’han
valorat subjectivament en el
concurs no ens donaven
prou garanties, perquè els
tècnics s’han trobat indefen-
sos. De fet, l’opinió personal
dels membres de la mesa
de contractació ha estat el
criteri predominant. I, en
algunes ocasions, encara
que sembli surrealista, fins i
tot s’han basat en informa-
ció de l’empresa que ha
guanyat’. Tomàs ha exempli-
ficat aquest darrer aspecte
afirmant que ‘els tècnics
encarregats d’avaluar les
ofertes tenien com a
referència les estadístiques
sobre els usuaris que els
havia facilitat l’empresa
HIFE’. Per a Tomàs, ‘aquesta

informació era bàsica i
Autocars Seguí, SL no la
tenia’. Però de qüestions de
dubtosa imparcialitat n’hi
havia més, segons Tomàs,
com ara el fet de valorar
positivament que les mar-
quesines que pretenia
instal·lar la HIFE poguéssin
incorporar publicitat amb la
possibilitat de comercialit-
zar-ne els espais sense
haver de pagar cap taxa
municipal.
Davant la insistència de l’o-
posició sobre la necessitat
de reiniciar el procés, el
secretari municipal ha infor-
mat que l’Ajuntament tenia
una via per paralitzar l’adjudi-
cació del servei, i l’alcalde,
segons Tomàs, ‘no ha tingut
més remei que cedir i propo-
sar explorar aquesta esclet-
xa legal’. Per fer-ho, ha reti-
rat aquest punt de l’ordre del
dia i ha invitat els portaveus
a treballar per resoldre el
conflicte. El portaveu Adam
Tomàs no entenia que
aquest pas no s’hagués con-
siderat molt abans, i per això
s’ha preguntat ‘¿per què l’al-

calde no va estudiar reiniciar
tot el procés després de
conèixer les irregularitats en
la prestació d’aquest servei
de transport que es van
denunciar a principis de
mes?’. Malgrat això, Tomàs
s’ha mostrat satisfet que
‘ara s’obri una finestra per
revisar tot el concurs, millo-
rar el Plec de condicions i
polir tots els defectes’.
Al mateix Ple, l’equip de
Govern ha rebutjat tres de
les quatre mocions que
havia presentat ERC. Una de

les més importants era la
que proposava estudiar i
debatre el Pla director urba-
nístic de les construccions
agrícoles tradicionals de les
Terres de l’Ebre, el qual
conté mancances molt relle-
vants que l’allunyen de les
necessitats particulars del
territori. ERC ha denunciat
que, a l'hora de la veritat, el
document final que ha posat
a exposició pública la
Generalitat de Catalunya no
recull gairebé cap de les
demandes pactades amb el

món local del territori.
Segons Adam Tomàs,
‘Amposta hi té molt a dir i
des d’ERC volíem debatre i
dictaminar el posicionament
oficial d’aquest consistori
abans que es reunís el
Consell d’Alcaldes del
Montsià però, malaurada-
ment, CiU ha rebutjat la ini-
ciativa sense aportar una
argumentació sòlida’.
Per últim, i ‘amb l’objectiu

d’incrementar la transparèn-
cia de l’activitat que duu a
terme l’Ajuntament
d’Amposta’, ERC ha defen-
sat, sense èxit, la necessitat
de millorar els continguts de
la web corporativa munici-
pal. Tomàs ha qualificat de
‘patètica’ l’argumentació de
l’equip de Govern per rebut-
jar la moció. Segons Tomàs,
‘el regidor Obalat ha al·legat
textualment que estava tre-
ballant en aquesta qüestió,
però que no volia donar el
gust als republicans d’apro-
var la moció que presenta-
ven. Una mostra més de la
capacitat de diàleg de l’e-
quip de Govern de CiU’.

Des de l’Ajuntament
d’Amposta, sobre l’adjudica-
ció del transport urbà, s’ha
informat que “l'equip de
govern confia plenament en
els tècnics que es van enca-
rregar de tot el procés d'ad-
judicació, i de tota manera
no s'ha aturat, només és
que encara que s'hagués
pogut aprovar en aquest ple
sense cap problema, l'alcal-
de i l'equip de govern tenen
sempre voluntat de consens
i si hi ha alguna via legal per
reconduir el procés, s'estu-
diarà”. I s’insistia en què
“l'adjudicació no està real-
ment aturada, simplement
s'ha deixat damunt la taula
per estudiar noves possibili-
tats en una reunió de porta-
veus extraordinària i per
sentir les opcions que va
apuntar el secretari en el
ple, que per cert també va
ratificar el que havia dit l'al-
calde amb anterioritat sobre
que el fet que la Hife no
hagués complert amb el
servei fins ara, no es podia
lligar a la nova adjudicació”.
Malgrat les especulacions i
el que s’està informant per
un altre costat, l’alcalde
d’Amposta creu “lamentable
la manera com ERC manipu-
la la informació sobre un
procés totalment trasparent
i ajustat a dret". D’altra
banda, sobre el tema d’a-
daptar la web a la llei de
transparència, es deia que
“ja fa temps que treballem i
que no és tan fàcil com
pujar un PDF a un servidor.
Ens hi adaptarem amb el els
temps que ens requereixi la
pròpia estructura de la
casa”. L'alcalde vol apuntar
que el tipus d'oposició que
fa ERC,  "és com el Màgic
Andreu, que es penja sol les
medalles; ells es pengen les
seves i les de les accions
que duu a terme l'equip de
govern".

«L’Ajuntament
d’Amposta diu 

que no s’ha aturat»

Esquerra d’Amposta, «satisfeta perquè s’ha aturat 
l’adjudicació del transport urbà»

Tomàs lamenta que no s’hagin aprovat les mocions que proposaven millorar la transparència de la web i no debatre el contingut del Pla 

ACTUALITAT

L’ESCOLA INTERNACIONAL
DEL CAMP ha estat premia-
da a la passada Nit
Empresarial organitzada per
la CEPTA. En concret, ha
rebut el guardó dintre de la
categoria de Creació
d’Ocupació (l’Escola ha creat
més de 100 llocs de treball
de forma directa). Aquesta
menció és un reconeixement
a la fantàstica trajectòria de
l’Escola Internacional en els
seus primers 2 anys de vida.

Durant aquest temps
l’Escola ha aconseguit tot un
seguit de fites molt ambicio-
ses: -Aplicar un mètode inno-
vador d’aprenentatge propi
(Sòcrates Educa); -Tenir com
a objectiu una educació
internacional amb el domini
de 4 idiomes entre els seus
alumnes; -Treure el màxim
partit de les noves tecnolo-
gies; -Oferir totes les etapes
educatives: de Bressol a
Batxillerat (nacional i interna-

cional);-Comptar amb unes
instal·lacions de vanguàrdia;
-Organitzar una sèrie d’activi-
tats dintre i fora de l’Escola.
Tant pels alumnes com pels
pares i, a més, comple-
mentària a l’activitat docent.
“I tot, contant amb un
excel·lent equip humà d’alta
qualificació professional i
internacional, que és el que
marca la diferència en la
qualitat educativa”. Aquest
premi dona un reconeixe-

ment a l’empreneduria i a la
realització d’un projecte que
amb iniciativa privada i amb
vocació de servei públic i
sense ànim de lucre es
materialitza amb èxit gene-
rant valor afegit de llarg
recorregut i ocupació d’alta
qualitat.
“L’EscolaInternacional, que
compta amb rutes de trans-
port des de Hospitalet de
l’Infant a Salou, va esdevenir
durant la Nit de l’Empresari

un exemple de que projectes
com aquests són els que
marquen la diferència i aju-
den a tirar endavant un terri-
tori amb els temps en que
vivim”. La creació de l’Escola
Internacional és el resultat
de la voluntat i l’esforç d’un
grup de persones que com-
parteixen una visió i s’embar-
quen en l’emocionant aventu-
ra de la fundació d’una nova
escola. Actualment, compta
amb més de 400 alumnes.

L’Escola Internacional del Camp va rebre un guardó en la categoria de Creació d’Ocupació

L’EIC, premiada als Premis Cepta 2014
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Esquerra-la Ràpita “denuncia
una vegada més la inactivitat
i la incapacitat del Govern
municipal convergent per
tirar endavant el poble i
pal·liar o solucionar els pro-
blemes del dia a dia dels rapi-
tencs i les rapitenques”. De
fet, en el darrer Ple Municipal
del proppassat dijous, 27
març, “l’alcalde va convocar
el Ple municipal per debatre
mocions d’Estat, sense cap
proposta d’acord del Govern
municipal, exemple de la
seva paràlisi”. Això, però, “no
és el pitjor de tot, perquè fins
i tot algunes poden arribar a
beneficiar també els rapi-
tencs, el pitjor és la paràlisi
total del Govern municipal
des de fa mesos, que mira
com passen els problemes a
veure si se solucionen sols, a
‘l’estil Rajoy’, i una inactivitat
que paralitza el desenvolupa-
ment del nostre poble”,
denuncia Josep Caparrós.
En aquesta línia, Esquerra-la
Ràpita considera “inconcebi-
ble i inacceptable” que el
Govern municipal sigui inca-
paç de gestionar el dia a dia
del poble de la Ràpita, “mai
havia vist un Ple en què el
Govern municipal no plante-
gés mocions pròpies però,
sobretot, en un Ajuntament
en què tenim una gran quan-

titat de projectes empantane-
gats, com la biblioteca i l’au-
ditori, i d’altres que ni s’han
plantejat, com els pressupos-
tos per a aquest 2014, increï-
ble” –explica Josep
Caparrós. Així, el 6 de març,
“el Govern municipal retirava
del Ple el Projecte de
Pressupostos 2014 sense
posar-los a debat ni aconse-
guir un consens amb la resta
de grups municipals; la
Biblioteca Municipal, suposa-
dament finalitzada, roman
tancada per incapacitat de
tramitar la contractació del
director/a; l’Auditori fa
mesos que està amb l’obra
paralitzada, si bé hauria d’es-
tar enllestida abans del
31.12.14 per no tenir greus
conseqüències econòmiques
per al rapitencs; de l’edifici
Arriaz continua el silenci

absolut, tot i demanar amb
instàncies la informació
sobre la sentència i les seves
conseqüències, l’alcalde de
la Ràpita continua sense
donar explicacions al poble, i
a la llarga llista encara
podem afegir-ne més, com
els nous barrracons de l’insti-
tut, perquè nosaltres no tin-
drem un institut nou però
Tortosa sí que tindrà nova
escola: gràcies a la gran
feina de l’alcalde, ens faran
barracons, això sí, nous i a
l’estil del que ara en diuen
mòduls, un gran canvi, grà-
cies a la bona gestió d’aquest
Govern municipal de CIU”, iro-
nitza Josep Caparrós.
Esquerra-la Ràpita es mostra
preocupada davant aquesta
situació perquè “encara l’hau-
rem de patir fins el maig de
2015”, amb l’endarreriment

que suposarà.
Aclariments de l’alcalde
Joan Martín Masdeu, en res-
posta, comentava que “sobre
el pressupost, demanaria a
ERC que treballi més pel
poble, amb propostes, i que
en faci menys per a fer titu-
lars de premsa. Es vergon-
yós i una falta de respecte als
rapitencs que la seva propos-
ta per als pressupostos de
2014 fos una instància
redactada a mà, amb cinc
línies. Aquesta és l’oposició
constructiva que fan. El
demes, criticar sense argu-
ments”. L’alcalde afegia que
“de la biblioteca, espero que
no demanen que CiU contrac-
te als seus afins com feia
ERC allà on governava.
¿Recordeu la carta que des
de la Delegació de les Terres
de l’Ebre enviava als seus
militants i que els sindicats
varen denunciar?. El govern
de CiU de la Ràpita fa les
coses bé, transparents i
sense ‘xanxullos’”. Martin
Masdeu, del tema de l’edifici
Arriaz, deia que “encara està
als tribunals. ERC no ha aju-
dat res a que el municipi surti
el menys perjudicat possible
del conflicte que l’anterior
govern socialista ens ha dei-
xat. I les demandes de
prudència que fem l’actual
govern de CiU no les escol-
ten”. L’alcalde rapitenc, pel
que respecta l’obra de

l’Auditori, aclaria que “està
paralitzada perque no volem
assumir més despesa de la
real. En interés de la Ràpita”.
I per últim, Masdeu parlava
de que “l’ampliacio de l’insti-
tut, consensuada amb els
pares dels alumnes, la direc-
ció del centre i el
Departament evitarà posar
més barracons encara. Uns
barracons dels anys 90 que
el tripartit va consolidar defi-
nitivament. L’ampliacio s’ha
previst a un grau de qualitat
excel.lent, amb millors condi-
cions que les aules de l’actual
institut, i infinitament millor
que els barracons que ERC
tant va defensar quan porta-
va la conselleria. Llavors en
deien "moduls prefabricats".
Ells han deixat la Generalitat
arruinada, i ara pretenen que
CiU faci el gran institut que en
els anys de ‘vaques grosses’
ERC va ser incapaç de tirar
endavant. I vull recordar que
comptàvem amb un delegat
de govern rapitenc i una con-
sellera d’educació del
Montsià, tots dos d’ERC. I on
se’n va anar l’escola de cuina
de les TE?. A la Ràpita NO,
malgrat la seva potència res-
tauradora: a Tortosa. SI. I ara
que volen?. Jo els hi demano
més treball per a la Ràpita i
deixar de fer propaganda
electoralista. I aixi portem 3
anys. Això si que és patir: cri-
ticar i sense moure un dit”.

Martin Masdeu: “Demanaria a ERC que treballi més pel
poble, i que deixi de fer propaganda electoralista”

ERC-la Ràpita diu que “la inoperància del govern municipal paralitza el desenvolupament del poble”

L'Àrea de Medi Ambient i
Rural de l'Ajuntament de
Deltebre, el Parc Natural
del Delta de l'Ebre i
l'Associació de Voluntaris
del PNDE han organitzat
per al proper diumenge 6
d'abril una neteja popular
d'espais naturals.
L'activitat es farà a les
platges de Riumar i el
Garxal, on després de les
darreres llevantades s'a-
cumulen deixalles arros-
segades pel mar. 

El punt de trobada serà a
les 10.00 hores del matí
a l'Ajuntament de Deltebre
i el Parc Natural propor-
cionarà a tots els partici-
pants guants i bosses per
a la recollida de deixalles.
L'Ajuntament de Deltebre
oferirà esmorzar i aigua
als assistents. 
L'activitat està oberta a
tothom que vulgui partici-
par i contribuir a mantenir
nets els espais naturals
del Delta de l'Ebre.

Neteja popular de platges 
a Deltebre

ACTUALITAT

Dimecres a les 18.00 h
va quedar instal·lat a
l'Ermita de l'Aldea la
segona entrega del qua-
dre del pintor calero Joan
Rebull.A la paret esque-
rra del retable ja es pot
gaudir de la continuació
de l'obra del passat 5

d'abril de 2013. Els alde-
ans ja tenen un dels qua-
dres més grans i visto-
sos de les Terres de
l'Ebre amb 40 metres
quadrats que ja acom-
panyen a la Mare de Déu
de l'Aldea.

40 metres quadrats de Quadre,
a l’Ermita de l’Aldea

“Els aldeans ja tenen un

dels quadres més grans i

vistosos de les Terres de

l’Ebre, que acompanya a la

Mare de Déu de l’Aldea”

EN UN MINUT

-El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, presi-
dirà avui divendres, 4 d’abril, la
Comissió per a la Sostenibilitat
de les Terres de l’Ebre. La reunió
tindrà lloc, a les 10.00 hores, a
la sala d’actes de l’Oficina de
Medi Ambient de les Terres de
l’Ebre (C. Burgos, 17. Amposta).

-
L'externalització de l'enllumenat
permet a l'Ajuntament de
Tortosa estalviar-se 3,2 milions
en els 12 anys de durada del
contracte. L'estalvi en el con-
sum energètic serà superior al
60 per cent. L'Ajuntament porta
al Ple ordinari del mes d'abril
l'adjudicació definitiva del projec-
te d'externalització de l'enllume-
nat públic i dels semàfors de la
ciutat a la UTE SECE ACSA, una
vegada desestimats els recur-
sos que van presentar altres
empreses i que han demorat tot
el procés.

-
El Perelló celebra Firabril, la fira
de la mel i l'oli.

-El conseller d’Interior, Ramon
Espadaler, assistirà avui diven-
dres, 4 d’abril, a les 12 hores, a
l’acte de celebració del Dia de
les Esquadres a la Regió Policial
Terres de l’Ebre que tindrà lloc al
Teatre Auditori Felip Pedrell de
Tortosa. En l’acte es faran reco-
neixements.

-Actuació integral de reforç i
impermeabilització de la coberta
del Teatre Auditori Felip
Pedrell. Operaris municipals
han treballat els últims dies en la
fixació de l’estructura metàl·lica
de l’equipament amb deu mil
cargols d’acer. També s’ha sane-
jat la superfície d’encaix entre la
cúpula i la caixa d’obra que
envolta l’escenari central per
garantir la impermeabilització.

-
Gaudir de la cultura gastronò-
mica d'Alcanar ja és més fàcil
per als amants de la bona cuina
de l'àrea metropolitana de
Barcelona.  Un conveni entre
l'empresa Hife, l'Ajuntament
d'Alcanar i una dotzena de res-
taurants de la població, units a
través del Grup Gastronòmic, ha
servit per crear l'anomenada
ruta gastronòmica en bus des
de Barcelona a les Cases
d'Alcanar. La proposta ofereix un
pack complet per arribar a la
població, menjar-hi, conèixer els
seus atractius i tornar a casa.

-
-La regidoria de Salut i
Serveis Socials el CAP I
d'Amposta estrenen el proper
diumenge un circuit saludable
que recorre la ciutat amb l'objec-
tiu de marcar un traçat urbà que
permeti facilitar l'activitat física a
totes les persones que vulguin
iniciar-se en l'esport i la salut, i al
mateix temps, que qui vulgui
pugui fer-lo en grup dos cops
per setmana. 

Més notícies
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Èxit de visites a la Gigafoto
de la Via Catalana cap a la
Independència, la cadena
humana organitzada per
l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) el passat 11
de Setembre. En total, la
pàgina web on es pot con-
sultar la Gigafoto www.giga-

f o t o . a s s e m b l e a . c a t ,
segons s’informava dime-
cres, ha rebut més de
330.000 visites, amb pun-
tes de 9.500 persones con-
nectades alhora per minut,
des que es va fer pública el
passat dimarts a les 17:14
hores. 

Aquestes xifres, juntament
amb la ingent quantitat de
descàrregues de les foto-
grafies -350 gigabytes des
que es va publicar- han pro-
vocat que, especialment en
les primeres hores, fos
molt complicat poder acce-
dir i consultar els trams de

la gigafoto.
Amb el pas dels dies, quasi
la totalitat d’aquestes difi-
cultats s’han solucionat i ja
es pot accedir i visualitzar
la Gigafoto amb normalitat.
A la foto, el tram 54 de la
Via Catalana, corresponent
al tram de l’Aldea. 

Estrena del documental, avui divendres a les 21.30 h, al Casal d’Amposta

Les fotografies dels trams de la cadena humana de l’11 de setembre

Nous cursos al Casal de Joves de l’Aldea

La Policia Local d’Alcanar va
detindre dos homes com a
presumptes autors de robato-
ris de bateries de camions.
Els lladres van ser detinguts
quan intentaven donar-se a la
fuga després que la Policia
Local detectés com a sospitós
el vehicle que ocupaven les
dos persones, a la carretera

de Circumval·lació d’Alcanar,
lloc on és habitual l’estaciona-
ment de camions. Els detin-
guts, que van passar a disposi-
ció judicial, acumulen nombro-
sos antecedents delictius rea-
litzats en diversos punts del
territori espanyol, i en l’actuali-
tat resideixen al nord de la
Comunitat Valenciana.

Detenció a Alcanar

S’obri el plaç de participa-
ció per a la 13a edició de la
BIAM - Biennal d’Art Ciutat
d’Amposta.  
La convocatòria de la BIAM

2014 està oberta a tots els
artistes amb residència en
l'àmbit estatal i està dotata
amb 4000 E, fins el 24 de
maig.

Biennal d’Art Ciutat d’Amposta
El desig de sentir-se feliç és
universal. Què ens fa
feliços? Podem crear l'en-
torn ideal per aconseguir la
nostra pròpia felicitat? El
Documental del Mes d'abril
obre una finestra a la socie-
tat japonesa que porta el
concepte de la felicitat a un
nivell diferent.
Hi ha dos conceptes clau
que ajuden a entendre la
cultura japonesa: Honne i
Tatemae. Honne fa referèn-
cia als sentiments i desitjos
de les persones. Tatemae
significa literalment "faça-
na", és el que s'espera d'un
socialment d'acord amb la
seva posició i les seves cir-
cumstàncies, i sovint no
coincideix amb el Honne.

Lloga una família, S.A. posa
en evidència fins a on és
capaç d’arribar la societat
japonesa per eliminar la
distància entre aquests dos

conceptes.
Ryuichi és el protagonista
de "Lloga una família, S.A.".
del director Kaspar Astrup
Schröder.

Ryuichi Ichinokawa té 44
anys, està casat, és pare
de dos fills i té un dels
negocis més peculiars del
Japó, dedicat al lloguer de
parents, amics, companys
o parelles falses. 
La seva empresa ajuda a
altres persones a ocultar
els seus secrets i a Ryuichi
li dóna l'oportunitat d'actuar
com el pare o marit ideal
que no sap ser a casa seva.
Una dona lloga la seva famí-
lia sencera i a tots els
amics el dia del seu casa-
ment i plora mentre les
seves amigues llogades
d'infància li canten una
cançó; una altra clienta
lloga un pare perquè li doni
l'aprovació a la seva parella
i es puguin anar a viure
junts. Són només alguns
exemples d'històries reals
que es poden veure al docu-
mental. 
Amb un notable recorregut
per festivals internacionals,
Lloga una família, S.A. és
una reflexió universal sobre
la incomunicació humana i
la pressió social de l'apa-
rença.

‘Lloga una família, SA’, un dels negocis 
més peculiars al Japó

Avui divendres 3 d'abril a
les 21,30 h i demà dissab-
te 4 d'abril a les 18.00 h al
Casal d'Amposta es pro-
jectarà un nou documen-
tal. El preu és de 3 E l'en-
trada.

“Ja està operatiu el Gigafoto”

ACTUALITAT

Des de la regidoria de
Joventut de l'ajuntament de
l'Aldea s’informa que s'es-
tan preparant dos nous cur-
sos: Curs de Director/a de
lleure i curs per traure't
l'ESO. Les inscripcions ja
són obertes per als dos cur-

sos que es realitzaran al
mateix Casal, les places són
limitades, per més informa-
ció i inscripcions podeu
trucar al 977 45 19 61 o bé
passar pel Casal de Joves
de 17.00 h a 21.00 h de
dilluns a diumenges.

Aquest any 2014 se celebrarà
la 10a edició del Premi
Llibresebrencs.org de relats
curts per Internet per a jóvens
ebrencs, el primer premi d’a-
questes característiques que
es va impulsar a tota la demar-
cació de Tarragona. Per cele-
brar-ho, l’organització ha tor-
nat a publicar-ne les bases de
participació, les quals conte-
nen diverses novetats. La pri-
mera novetat serà l’edició d’un
llibre digital de descàrrega
gratuïta amb els relats guan-
yadors de totes les edicions

realitzades. Aquest llibre es
podrà llegir en lectors de lli-
bres digitals, en telèfons
mòbils intel·ligents i en taule-
tes digitals tot descarregant-lo
prèviament a través d’un codi
QR. La segona novetat impor-
tant és el canvi que han sofert
els premis que rebran els
guanyadors, que passen de
ser una quantitat econòmica a
un lector de llibres electrònics
de valor equivalent, amb l’ob-
jectiu de continuar la dinamit-
zació de la lectura i el món
digital. 

Un sessió de conta-contes sobre l'educació a la Biblioteca
Delta de l'Ebre, en motiu del Dia Internacional del llibre
Infantil, han obert aquest dimecres a la tarda a les 17:30
hores el programa de Sant Jordi 2014 a Deltebre.

Actualitat

L'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre
organitza una nova edició
dels Premis Cultura
Deltebre 2014 que tenen
com a finalitat reconèixer i
premiar, encara que sigui
d'una manera simbòlica, les
tasques que es realitzen al
poble per potenciar la cultu-
ra. Entre les novetats en l'e-
dició d'enguany destaca
l'establiment d'una nova
categoria en clau de territo-
ri.
A la roda de premsa de pre-
sentació el regidor de

Cultura de Deltebre, Joan
Alginet, destacava "l'obliga-
ció de reconèixer la feina
feta per moltes persones
anònimes que han ajudat a
tirar endavant el projecte
cultural del municipi, hem
de saber on som però
sobretot el que hem estat".
L'acte de reconeixement
tindrà lloc el dissabte, 12
d'abril a les 19 h a la Sala
d'actes de la Càmara
Agrària de la Cava. 
Com a cloenda hi haurà un
acústic de la formació local
Boira.

Premis Cultura Deltebre

Litterarum - Fira Llibre Ebrenc
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CRAC de la setmana: Joan Pere Gómez i Comes
MICHEL VIÑAS

“VOLDRIA SER EL FIL CONDUCTOR DE LES TERRES DE L’EBRE AMB LA UNIÓ EUROPEA”

Cada any un grup de per-
sones ens representen al
Parlament europeu a tots
els catalans. Des de les
Terres de l’Ebre també
tenim els nostres porta-
veus, persones amb ganes
de treballar dia a dia per
aquestes terres, puntals
on dirigir-nos quan tenim
dubtes o volem portar les
nostres propostes cap a
dalt d’una manera directa.
Un d’ells, aquesta setma-
na, és el Crac de Més
Ebre, Joan Pere Gómez i
Comes, representant per
CDC a les Terres de l’Ebre.
Actualment és el cap de
l’oficina del Delegat de la
Generalitat de Catalunya a
les Terres de l’Ebre.
Més Ebre: Han passat 15
dies des de la seva procla-
mació com a candidat. Una
nova etapa que ha
començat?.   
Joan Pere Gómez: Més
que una nova etapa, és una
continuació d’una vida rela-
cionada amb l'àmbit de la
gestió pública pel meu
poble i pel meu país. Estic
plenament agraït per totes
les mostres d’il·lusió i
suport que ha generat
aquesta notícia. Aquest fet
em dóna energia i forces
per a treballar encara més
dur en defensa de les
Terres de l'Ebre.
ME: Ja vam parlar-ne dels
reptes...
JP: Seré exigent amb els
meus reptes, a la vegada
que realista. El primer gran
repte pendent serà buscar
la manera de consolidar
les Terres de l'Ebre com un
mercat únic, marcant la
diferenciació d’aquest món
global. Nosaltres tenim un
gran potencial, som
Reserva de la Biosfera, una
distinció que ens ha de ser-
vir per promoure els nos-
tres actius turístics,
ambientals, culturals, gas-
tronòmics i patrimonials al
món. Hem d'integrar tot
això que ens diferencia i
ens fa únics amb altres
inversions veïnes com pot
arribar a ser, per exemple,
BCN-WORLD. Una actua-
ció, aquesta última, que
generarà riquesa per tots

aquells que sàpiguen apro-
fitar el volum de turistes
que aquesta inversió com-
portarà.
ME: Claus per poder ser
escollit amb unanimitat.
JP: Crec que els meus
companys han analitzat la
meva trajectòria municipal
com a regidor a la Cala i,
també, l’experiència que
m'han donat els 3 anys que
porto exercint com a cap
de gabinet al costat del
Delegat del govern, Xavier
Pallarés. Aquesta tasca, en
estar cada dia a peu del
canó, genera una àmplia
coneixença dels diferents
municipis i EMD que con-
formen les nostres comar-
ques. Però el més impor-
tant: treball, treball i tre-
ball.
ME: Molta responsabilitat.
JP: Tinc la responsabilitat
amb els electors, desitjo
estar a l'altura de la seva
confiança i seré l'enllaç
amb Ramon Tremosa-euro-
diputat al Parlament
Europeu- en tots aquells
temes que ens poden preo-
cupar i/o interessar
d'Europa. Voldria ser el fil
conductor de les Terres de
l'Ebre amb la Unió euro-
pea.
ME: Il·lusionat?
JP: Tinc tota la il·lusió

posada en aquesta nova
tasca. Sóc conscient que
al ser circumscripció
única, la possibilitat de sor-
tir com a parlamentari a
Europa es nul·la. Això em
porta a treballar d’una
forma diferent i indirecta.
Però amb les mateixes
ganes i conviccions com si
fos el nostre número ú, en
Ramon Tremosa. Tot d’una
manera transversal i
sumant amb la població de
les Terres de l’Ebre. Tenim
la porta oberta i ho hem
d’aprofitar!
ME: Quan va saber-ho,
amb qui o amb que va pen-
sar?
JP: Vaig pensar en totes
aquelles persones que
crec que se senten orgullo-
ses de mi i m'estimen,
també en una persona que
deixo per la meva privaci-
tat i, amb especial intensi-
tat el record de mon iaio
Peret, un vell pescador que
va lluitar per la República i
em va transmetre els
valors de la llibertat,
honestedat i defensa de
les llibertats nacionals de
Catalunya...si ara ell
pogués viure aquest
moment estic segur que
seria un activista més en
favor del dret a decidir
i,evidentment, del SÍ i SÍ!
ME: Joan Pérez Gómez i
Comes quan va adonar-
se'n que seria polític?
JP: Podria dir que des dels
primers records, de quan
tinc ús de la raó. Ja de
molt petit m'apassionaven

les històries de mon iaio
sobre Companys i Macià,
quan vaig anar creixent em
va captivar el president
Pujol i la seva forma d'en-
tendre Catalunya i la políti-
ca. 
ME: Va influir-hi algú?
JP: Mon iaio i el president
Pujol.
ME: Pensava arribar tan
lluny?
JP: Acabo de començar....
ME: Fins on?
JP: Com a calero, la meva
màxima il·lusió és ser alcal-
de del meu poble, l'Ametlla
de Mar.
ME: Per què i com li agra-
daria ser recordat.
JP: M'agradaria ser recor-
dat com una persona que
estimava a la seva gent, la
seva terra, i que s'entrega-
va a les persones per con-
vicció.
ME: La seua vida personal,
amb aquest pas actual  i
fins ara en general, se'n
resenteix amb el treball
polític?
JP: En la política no tens
mai horaris. Això, evident-
ment, causa certs inconve-
nients en la vida privada.
Per exemple, el que m'a-
grada menys és arribar a
casa sense poder donar-li
la bona nit a mon fill, que ja
dorm. Ara, però, fins el dia
de les eleccions això és el
que toca.
ME: Qui és el seu referent?
JP: Moltes vegades par-
lem dels referent que ja
estan morts o han plegat.
Jo tinc la sort de viure en

directe aquesta transició
nacional i qui m'ha captivat
convertint-se amb el meu
referent és el president
Artur Mas. Quan el conei-
xes i saps el que està fent,
quan veus el bé que porta
la pressió de tots els cos-
tats, te n'adones de quin
gran líder tenim i la sort
que hem fet de tenir-lo
encapçalant aquest projec-
te de país!
ME: L'Ametlla de Mar.
JP: La Cala, com ens agra-
da dir als caleros, és un
poble amb un potencial a
nivell turístic, paisatgístic,
gastronòmic i de pesca,
únic al mediterrani. La
nova fase és adaptar-nos
als nous temps i donar a
conèixer de tot allò que
ens fa diferents, que és
molt i bo: les cales i plat-
ges, la pesca, la costa
verge que encara conser-
vem, el nostre caràcter
xalador... com a mi m'agra-
da dir als caleros ens corre
aigua salada per les venes!!  
ME: La Generalitat acorda
amb BCN World prioritzar
la formació i contractació
d'aturats de les comarques
tarragonines.
JP: Ens hem de preparar.
En aquests moments
estem en procés d’acord
amb l’empresa promotora
per tal que es tingui en
compte els interessos de
la gent de les nostres
comarques. Hem de detec-
tar quins són els perfils
professionals adequats i la
formació a impartir per

professionalitzar als habi-
tants ebrencs que vulguin
formar part de la plantilla
laboral d’aquest complex
turístic. Per tot això impul-
sem amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya
aquest Pla de Formació. 
ME: Pot ser un gran salt
per a les terres ebrenques?
JP: Nosaltres tenim un
estil propi i únic. Des de les
Terres de l'Ebre ens hem
implicat al 100% com a
delegació del govern per
ser influents. Treballarem
amb els agents turístics
del territori, hem d’aconse-
guir que una part dels visi-
tants del BCN-World visi-
tin a les nostres comar-
ques. El marc de Reserva
de la Biosfera ens ajuda a
què tot això sigui possible.
ME: De totes formes, sem-
pre hi ha veus discordants
i que creuen que aquest
projecte és una especula-
ció i que no serà tan favo-
rable. Què en pensa?
JP: 17.000 llocs de treball
en la construcció, 30.000
llocs de treballs directes
quan el Ressort funcioni al
100% i 10.000.000 de
visitants. Les xifres parlen
per si soles. No podem
dubtar davant d'una inver-
sió que permetrà dinamit-
zar el territori i generar
riquesa
ME: Per acabar, la FIFA vol
prohibir al Barça fer fitxat-
ges...no és la seua com-
petència però alguna cosa
a dir?.
JP: Sóc molt culé i tot l'ex-
tra esportiu que ens està
passant m'entristeix. Tenim
un gran equip i, com
Catalunya, ens sabrem
aixecar i acabarem guan-
yant. Penso que quan juga-
dors de la talla de Messi,
Xavi i Iniesta combinen
amb fluidesa som el millor
equip del món! Amb el per-
mís de Guardiola!  Per fina-
litzar, només afegir que
hem de confiar i treballar
en equip. Junts ens en sor-
tirem. Vivim en un context
complicat atesa l'actual
conjuntura econòmica que
comporta atur i desigual-
tats socials. A tot això si
suma el greuge d'Espanya
amb Catalunya i el nou pla
de conca de l'Ebre. Estic
convençut, però, que amb
una resposta contundent
del poble català podrem
viure en el marc d'una
societat plena i justa!.

Fins on es planteja arribar en política?:

“com a calero, la meva màxima il.lusió és

ser alcalde del meu poble”
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La situació esportiva és com-
plicada. I més l’econòmica,
amb previsió, com la gran
majoria d’equips (n’hi ha que fa
mesos que no poden pagar),
de no poder arribar a complir
fins el final. D’aquesta forma, i
també per altres circumstàn-
cies, poden haver-hi baixes. La
primera que es pot produir és
la de Raül Teixidó, sancionat
amb un partit per l’expulsió de
diumenge. 
Segons han informat fonts del
club, ha hagut entesa amb
Raül i el jugador deixarà el
club. La UD Jesús i Maria
podria ser la seua destinació.
Les mateixes fonts expliquen

que Cristian Bertomeu ha
demanat la baixa per motius
personals. I marxaria a l’equip
del seu poble, el Camarles, en
plena lluita per ser campió i
pujar de categoria. No seria la
única proposta que ha tingut
Cristian en els darrers dies, tot
i que ell té clar que vol anar a
jugar a Camarles.
La setmana vinent podria ser
baixa Ortega que, segons el
club, decideix deixar el futbol,
tot i tenir una oferta del Jesús

i Maria. El davanter David Pino
seria baixa la setmana
següent, tal com s’ha acordat,
i encara jugaria els dos pro-
pers partits.
Des del club no s’espera que
hi hagi cap baixa més, malgrat
que, tal com està la situació,
es podria produir-ne alguna
més que a hores d’ara no es
preveu.
Així mateix, han hagut rumors
de que el mister Antoni Teixidó
ja té una oferta d’un club de la

comarca per la temporada
vinent. Ell ho ha desmentit a
Més Ebre. El tècnic, ben valo-
rat en altres moments, ara és
qüestionat per part de l’afició
que no valora la situació i les
possibilitats reals de l’equip.
D’altra banda, també hi ha
rumors de que la Rapitenca
pot tenir tècnics en agenda
per la temporada vinent.
Celma en parla en la seua
columna d’avui (plana 16).

Més dificultats a la Rapitenca

La Rapitenca va empatar
contra el masnou, diumen-
ge passat (0-0), en un par-
tit clau per a la permanèn-
cia. No es va poder guan-
yar, i s’ha de tenir en
compte que el resultat fou
positiu, perquè els mares-
mencs van tenir més
opcions que els rapitencs. 
Diumenge visita a Cornellà.
L’equip continua en zona
de descens.

TERCERA DIVISIÓ

Raül Teixidó serà baixa i fitxarà amb el Jesús i Maria. Cristian Bertomeu pot ser-ho la setmana vinent

M.V.

Raül Teixidó deixa la Rapitenca.

Cristian aniria a
l’equip de la seua

localitat, segons fonts
directives.

D’altra banda, Ortega,
que plega, i David Pino,

seran baixa en les
properes setmanes.

El mister Teixidó
aclareix que no té cap

oferta per la temporada
vinent

Al Camarles

L’Amposta també busca tenir-ne

El Jesús i Maria tindrà novetats
PRIMERA CATALANA

El Jesús i Maria va perdre al
camp del Marianao (3-0) en un
partit en el que no va estar a
l’alçada. “Merescuda derrota da-
vant un rival directe, que en la pri-
mera part s'avançava fruit d'una
errada defensiva nostra en un
mal refús d'una falta lateral que
deixava la pilota a plaer del juga-
dor local per fer l’1-0; a la sego-
na els dos gols van venir fruit de
dues contres del Marianao i un
alarmant passivitat defensiva visi-
tant nostra”, deia José Mari, el
tècnic. Per al proper partit Curto
(baixa les dos ultimes setmanes)
és dubte així com Ivan. Baixes ja
conegudes: Masdeu i Iku. Una al-
tra final, contra un rival compli-
cat: el Viladecans, segon classifi-
cat. El Jesús i Maria segueix fent
gestions i aviat es podria confir-
mar la de Raül Teixidó (Rapiten-
ca), que aquest cap de setmana
no podria jugar encara per san-
ció. Ortega podria interessar
però sembla que vol deixar el fut-
bol. De moment, aquestes po-

den ser les novetats, amb d’al-
tres que es poden afegir si és ne-
cessari i hi ha entesa.

L’Amposta, per la seua part,
va obtenir un triomf valuós con-
tra el Torredembarra en un duel
que es va decidir a la segona
meitat (3-2), amb gols de Miguel,
Cristo i Xavi Anell. El tècnic Ge-
rard Zaragoza, que debutava a
Casa, deia que “vam tornar a fer
un bon partit a nivell d’organitza-
ció defensiva. Tot l'equip va estar
molt bé quant a actitut i intensitat
i aquesta és la clau del partit, sa-
bent sofrir amb deu”. Gerard afe-
gia que “ens van aportar molt els
homes que van sortir de la ban-
queta, sobretot Cristo que va do-
nar la passada del primer i va
marcar el segon gol”. L’Amposta
ha intentat també ‘pescar’ aques-
ta setmana. Cal esperar a Chi-
meno, quan es recuperi, mentre
que l’opció, si s’ha pogut plante-
jar, de Cristian Bertomeu pot es-
tar complicada. Regolf continua
a l’Ampolla.

El culebró del CD Tortosa ja
arriba al seu final, com vaig
anunciar la setmana passada.
Arturo Llorca serà el president
aquesta nit, si no hi ha cap
contratemps. S’ha de valorar
l’empreneduria d’aquest soci,
tot i la distància, per posar-se
davant d’un vaixell que està na-
vegant contracorrent. I més
sabent com està l’economia
del club i el que han pogut fer
directius actuals de la gestora
per salvar mobles en un mo-
ment determinant que feia fal-
ta. Per tant, cal valorar també
l’herocitat de directius de la
gestora que marxaran del club
aquesta nit. Segurament que
el balanç d’aquesta directiva
no és positiu, ni en el terreny
esportiu ni en l’econòmic, no

podent -se
assolir cap
dels objec-
tius que Xi-
mo Rambla
es va plante-
jar quan va
arribar, i que eren salvar la Pri-
mera catalana i, a més, reduir
la despesa. Però, malgrat
això, destaco altres qüestions
que han fet directius, arris-
cant, i que tenen molt de valor,
i més avui per avui. I que no es
reconeixeran mai, abans al
contrari.  

El meu reconeixement des
d’aquí. 

I sigui com vulgui, com bé
vaig afirmar fa unes quantes
setmanes, el club, tot i el mo-
ment que viu, té vida. I així és. 

Una nova etapa

El partit entre el Camarles i
l’Aldeana serà el de la jornada a
Canal Terres de l’Ebre, en diu-
menge a les 22.30 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.

Camarles-Aldeana, a Canal Terres
de l’Ebre, diumenge (22.30 h) 

L’opinió de Michel

JORDI GIL

En l’assemblea extraordinària d’aquesta nit

Arturo Llorca serà president avui
CD TORTOSA

La junta gestora ha informat
en un comunicat per al soci de
l’assemblea extraordinària d’a-
vui divendres dia 4 d’abril de
2014.

Hora: A les 21:30 hores en
1ª convocatòria i a les 22:00
hores en 2ª convocatòria.

Lloc: Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació (C/Cer-
vantes nº 7) de Tortosa.

ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació de

l’acta anterior.
2.- Dimissió de l’actual Junta

Gestora de l’entitat.
3.- Elecció de nou President

i Junta Directiva.
4.- Torn obert de paraula.

La junta gestora dimitirà i,
tal com vam dir la setmana
passada, Arturo Llorca serà
oficialment el nou president,
després dels acords i l’entesa
existent amb la gestora. Josep
Solé, exjugador del club, i Jor-
di Margalef, seran els vicepre-
sidents primer i segon. Jordi
Margalef, cosí del jugador
històric que també estarà a la
junta, serà el responsable del
futbol base.

R. Bítem-Flix, impugnació acceptada (3-0)

Edu Aguilar anirà al Traiguera
DARRERA HORA

Edu Aguilar ha rebut una ofer-
ta interessant del Traiguera i, tot
i que diumenge encara jugarà a
l’Alcanar, la setmana vinent pot
fitxar-hi. D’altra banda, el comitè

ha donat la raó al R. Bítem per la
impugnació del partit contra el
Flix (0-1). Els flixancos han de de-
mostrar ara que van presentar la
fitxa del jugador amb antelació. 

Va guanyar el Manlleu i diumenge visita la Pobla

L’Ascó reacciona
PRIMERA CATALANA

L’Ascó, després de tres jor-
nades, va tornar a guanyar. Va
fer-ho contra el Manlleu. Un
triomf treballat i que es va for-
jar a la segona part, amb els
gols de Virgili i de Genís. L’e-
quip va recuperar la fermesa
defensiva i va ser resolutiu.
Continua en zona de promoció
d’ascens i, a més, es distancia
del cinquè amb un petit marge
de quatre punts. Diumenge vi-

sitarà la Pobla. L’Europa

cal recordar que va perdre a
Cerdanyola en la represa (1-0).

Estrena
La representant territorial

de l’Esport a les Terres de l’E-
bre, Cinta Espuny, el president
de la Federació Catalana de
Futbol, Andreu Subies, el presi-
dent del Futbol Club Ascó, Mi-
quel Pérez, i l’alcalde, Rafael
Vidal (a la foto), van presidir
diumenge l’acte d’inauguració
oficial del nou camp de gespa
artificial annex a l’Estadi muni-
cipal i de les millores que s’han
fet amb un edifici de servei
nou, amb vestidors i una co-
berta a la grada en la que s’-
han posat seients.

Diumenge es van
inaugurar les millores a les

instal.lacions d’Ascó

Estrena
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La Cava estava en una situa-
ció còmoda, però necessitava
un triomf per a distanciar-se de
qualsevol complicació classifi-
catòria per si hi ha compensa-
cions. I va obtenir-lo amb gols
de Ferran i Roger a la represa.
El Cambrils va ajustar el partit
però els punts es van quedar a
casa. Segons Guillermo Cama-
rero, “a la primera meitat vam
dominar però no vam tenir el
control del partit perquè el Cam-

brils ens va fer sensació de pe-
rill en diversos contraatacs. En
la represa, en un bon inici, vam
posar-nos per davant amb el 2-
0 i llavors sí que vam controlar
bé el partit fins que el Cambrils,
en una acció aïllada, ens va mar-
car el gol. El duel va ajustar-se i
vam haver de sofrir fins el final.
Però vam saber fer-ho”. Diumen-
ge, derbi a Gandesa. Es baixa
Mario però torna Pardo. I Fran-
klin, després de la sanció.

La Cava s’estabilitza
VICTÒRIA TREBALLADA CONTRA EL CAMBRILS

El Gandesa, molt irregular en la segona volta del campionat, va
tornar a mostrar el seu millor registre, tot i que un altre cop fora
de casa, on està guanyant els punts que perd a casa. 
Resta una jornada menys però l’equip d’Enrique Aleixendri està a
set punts de la segona plaça, com Tortosa i l’Ampolla. 
Complicades però encara queden possibilitats tot i que està clar
que no es pot fallar. I diumenge rebrà a la Cava, emergent en els
darreres partits. Dilla, al primer minut (un gol que va marcar el
partit) i Josep Domenech, al final, van fer els dos gols gandesans
a la Canonja, diumenge. 

El Gandesa se resisteix a no tenir
opcions, guanyant a la Canonja

0-2. EN BUSCA D’UNA SEGONA PLAÇA

El Tortosa va golejar al camp de la Selva, en la seua primera visita ofi-
cial (0-4). L’equip local, amb gran limitació d’efectius, encara va estar
posat en la confrontació durant el primer temps, tot i rebre el 0-1. Però
a la represa es va diluir sense resposta davant d’un Tortosa superior i
que no va perdonar amb gols de Gerard, Monje i de Gerard. 

Malgrat les dificultats que té el club i la situació que es viu en gene-
ral, en camí de solucionar-se, cal valorar que, amb un equip jove, està
fent una bona temporada. Diumenge rebrà un Roquetenc que va per-
dre a casa contra el Morell (0-2) però que tot i els seus problemes, no
perd la cara als partits un fet que cal destacar.  

El Tortosa no pot fallar contra el Roquetenc
si vol tenir possibilitats

VA GOLEJAR A LA SELVA

El Roda tenia molta més urgència en el partit. I es va notar. L’Ampo-
lla, després de la derrota contra el Valls, volia reaccionar. I va fer-ho,
amb l’habitual serietat defensiva. Va ser un partit d’empat a zero i ai-
xí ho reflectia Mioquel Cotaina, el tècnic: “defensivament, els dos
equips vam estar ben posats i, en general, per aquest motiu, van ha-
ver-hi poques opcions. Penso que l’empat va ser just en un partit molt
disputat”. L’Ampolla rebrà a la Selva abans d’anar a Roquetes. Pot se-
guir somiant. Un cop assolida la permanència, la junta voldrà planifi-
car el futur. Cal saber si seguirà Cotaina o no. El tècnic, que ha fet
una labor extraordinària, segons Celma, té ofertes.  

L’Ampolla suma un punt al camp d’un
Roda necessitat

REGOLF ES QUEDA 

Liada a Calafell. El club calafe-
llenc, cansat dels arbitratges que
pateixen de la zona de Tarrago-
na, s'han plantat i es neguen a ju-
gar els seus partits si l'àrbitre és
de Tarragona, com explicava per
ElTravesser.cat, Juan Garcia, pre-
sident del club. "Portem una rat-
xa de dues temporades que els
àrbitres de Tarragona venen a
arrasar-nos. La Federació ja està
avisada." Tot i així, al web de la
FCF surt designat pel partit entre

Calafell i UE Valls un àrbitre tarra-
goní (José González Ferrer), que
falta saber si es manté o s'acaba
canviant. I és que club, comité i
Federació Catalana es van reunir
i van quedar, segons Juan Gar-
cia, que els arbitratges dels par-
tits del Calafell serien de Barcelo-
na, però en partits claus com
Reddis i Tortosa han vingut de Ta-
rragona. "Hi ha una persecució al
Calafell, perquè ho relacionen
amb l'Escola, que hi va haver un

problema, i els arbitres parlen en-
tre ells i venen a per nosaltres". El
Calafell deu tres arbitratges, i pa-
gant un podrien jugar el proper
partit. "Els estatuts de la FCF
diuen que es poden deure dos ar-
bitratges. Tenim temps per a pa-
gar-ne un. No ho fem pels diners
(un arbitratge costa uns 300 eu-
ros), sinó per plantar cara. No
pot ser que hi hagi una sèrie d'àr-
bitres que no estan preparats
per a la categoria i que vinguin i

s'assetgin. Estem en el món del
futbol perquè ens agrada però
una cosa és que ens prenguin el
pèl. El dia del Reddis al minut 98
ens van empatar. El que no per-
metrem és que ens roben els
partits". Des del CF Calafell tenen
intenció d'acabar la temporada
2013-2014, perquè la tempora-
da vinent volen estar a Tercera
Catalana. “Intentarem jugar els
màxims partits possibles, però
potser estalviarem jugar-ne algún
fora. Com que baixarem igual, si
ens envien arbitres de Tarragona
no jugarem".

El Calafell jugarà, si l’àrbitre és de Barelona
DEUEN TRES ARBITRATGES. PER AIXÒ NO VAN TENIR ÀRBITRE AL PERELLÓ. I ARA CONTRA EL VALLS...

El Remolins-Bítem va guanyar
l’Alcanar (4-1) en un partit en
què va jugar ben posat i en què
va saber estar amb actitud i
amb efectivitat suficient en mo-
ments claus. L’Alcanar veu fre-
nada la seua ratxa de resultats
positius de les darrerers sis jor-
nades. Tot i que de forma defini-
tiva, les opcions estan ara més
complicades de poder sominar
per lluitar per la segona plaça.
Els canareus, com en altres set-
manes precedents, van tenir un
bon nombre de baixes. 
El derbi, en qualsevol cas, va

ser igualat a la primera meitat,
sense propietari i marcat pel
respecte. Tot això fins que el Bí-
tem va poder trencar amb una
passada de Jota magistral a
Sergio Ruiz que va saber trobar
l’escletxa anticipant-se a Aitor.
Amb l’1-0 el duel va escalfar-se.
Sergio Ruiz i Genís van mantenir
un duel particular que va acabar
amb una topada voluntària de
Sergio Ruiz i que va originar una
batusa. Sergio Ruiz podia haver
vist la vermella com també al-
gun jugador de l’Alcanar com
Edu Aguilar que va agafar-se la

justícia per la seua mà en la ba-
tussa. 

Passada la batussa i amb l’Al-
canar fora de cobertura, el R.
Bítem va ingenyiar una jugada
per la dreta, doblant Llaó. L’as-
sistència la va rebre Edgar que
va marcar el 2-0. Així acabava

el primer temps. A la represa,
l’Alcanar va pressionar més
amunt i es va posar dins del par-
tit amb el gol d’Adrià. Però el
conflicte li va venir quan el R. Bí-
tem va decidir arran d’un rebuig
d’Aitor que va aprofitar Ubalde.
Amb el 3-1, l’Alcanar es va anar
ensorrant i el Bítem va mantenir
la intensitat defensiva i, al con-
traatac, amb Joel Crespo, An-
gel i el debutant Gerard Amaré
al camp, va tenir clares opcions
de marcar fins que Jota, culmi-
nant una bona jugada, va mar-
car el 4-1. 

El R. Bítem recupera identitat amb un triomf convincent
L’Alcanar, arran del 3-1, va baixar els braços i va sortir del partit

SEGONA CATALANA. 4-1

Gerard Amaré (Alcalà
d’Henares) va debutar

amb el R. Bítem

Debut

El Catalònia va cedir una de-
rrota al camp del líder Reddis,
equip que feia sis jornades
que no guanyava i que va es-
tar a prop de fer-ne set perquè
contra els jesusencs no merei-
xia perdre. L’equip local es va
avançar al primer minut amb
gol del pichichi Garrido. Però
el Cata es va refer i va entrar

en el partit. El Reddis, al con-
trari d’agafar confiança, va
oferir dubtes i el Cata li va cre-
ar molts problemes tenint bo-
nes opcions per empatar
abans del descans.

A la represa no va canviar la
dinàmica i el conjunt ebrenc va
poder empatar  amb un penal
que va aturar Figo, porter lo- cal. Aquest fet va fer mal a un

Catalònia que, tot i intentar-ho,
ja no va poder amb un Reddis
que ja va estar un xic més apli-
cat i al contraatac també va
poder marcar ja a darrera ho-
ra.

El Reedis que semblava un
líder ferm i intractable visita
l’Alcanar, diumenge. Una de-
rrota ajustaria la seua situació

en el liderat quan mancarien
set jornades. El Catalònia, que
de nou va tornar a  tenir bai-
xes, afronta diumenge el se-
gon dels tres desplaçaments
seguits. Al Perelló, una final
per als dos equips per aclarir
el seu estat a la part compopr-
mesa de la taula. Serà, en fi-
res, un gran derbi.   

El Cata mereixia la victòria al camp del líder Reddis
1-0, GOL AL MINUT 1

Va fallar bones ocasions i
un penal al minut 60.

Diumenge hi haurà una
final al camp del Perelló,

Penal fallat
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Queden miracles però pocs. La Rapitenca és nou equip de Primera Catalana.
Sento dir això però és una realitat. Fa deu jornades jo ho tenia clar però no volia
fer mal a una entitat que tenia aquesta esperança de romandre en tercera divisió.
Després de l'empat de diumenge, la Rapitenca comença a planificar el seu futur,
queden enrere les 8 temporades de tercera divisió en dues etapes i enmig dues en
Primera Catalana. La propera campanya comença una nova etapa i aquesta dife-
rent; la primera, no intentar l'ascens; la segona, consolidar l'equip amb un equip
cent per cent de les Terres de l'Ebre; la tercera, repescar jugadors amb orígens ra-
pitencs; la quarta, baixar el dèficit a zero; la cinquena, reestructurar l'equip, seguiran només sis juga-
dors i pujaran dos juvenils. És trist el descens d'aquest equip, però no es pot fer el pou econòmic més
gran i patir i patir per la propera temporada, ha arribat l'hora de començar un nou projecte on pròxi-
ma temporada seguirà Ramon Muñoz com a president, i ja són 8 anys en dues etapes, seguirà Fer-
nando Garcia com a secretari tècnic, potser sigui la seva última temporada, ja diuen les males llen-
gües que es presenta per a alcalde de la seva població. Ha estat una temporada dura amb baixes
importants de Ramos, Raul, Iker, Ferran, i els relleus no van ser de gran èxit Pino o Reverte, a més de
les nombroses lesions durant la temporada. Justos en l'econòmic i en l'esportiu, i va arribar la sego-
na volta on el discurs de Teixidó, seguint animant i animat, ja no servia.

Jo no sé si seguirà Teixidó, ara mateix tant ell com la directiva estan en plena meditació, en els 45
anys que porta de professional mai ha patit tant i em consta perquè és un rapitenc més, només vaig
dir fa dues setmanes a l'article: “Nacho, història d'una dimissió”. El meu pressentiment em diu que Tei-
xidó podria ser el nou míster de l'Amposta, en cas que Gerard tingui ofertes de categories superiors,
i les tindrà. I a més Super Teixidó seria el coordinador del futbol base. Hi ha tres entrenadors candi-
dats a la banqueta de la Rapitenca. Descobreixo de moment dos, un entrena un equip de la Preferent
valenciana, un altre és Miquel Cotaina, que és l'únic mister d'aquesta temporada que té un rècord gui-
nes, 17 temporades sense atur, 4 en futbol base Tortosa, 3 a Santa Bàrbara, 1 a Sant Jaume, 5 a
l'Ampolla (en dues etapes), 2 a l'Ascó Escola, 1 a l'Ascó i tres mesos en el Remolins. Només ha estat
cessat una vegada i no per anar en posicions de descens, l'any passat un directiu ja el volia al Torto-
sa. Jo sé qui serà entrenador en el cas que Teixidó no vulgui seguir, però no puc dir-ho. Els dos esco-
llits tenen alguna cosa en comú, els agrada treballar amb gent jove, tots dos amb ordre defensiu, els
dos són homes de futbol. La Rapitenca té l'oportunitat d'or de donar un gir de 180º, al primer equip
ho han fet amb el futbol base que són l'enveja d'aquestes comarques amb tots els quatre equips clas-
sificats en les primeres posicions de les preferents i un Cadet amb possibilitats d'ascendir a la divisió
nacional, amb el futbol del planter han aconseguit alguna cosa gran; amb el primer equip ha de can-
viar de política esportiva, màxim dos veterans entre 25 o 30 anys, la resta només xavals de 19/21
anys, només així la Rapitenca tindrà l’oportunitat de fer alguna cosa diferent que mai s'ha fet al futbol
ebrenc. Aquest club dirigit per una directiva curta d’efectius, el president Don Ramon, i l'apuntador, el
tresorer José Luis Rosales, té una massa social de només 540 socis, d'aquests 221 del futbol base.
La Rapitenca ha vibrat a Tercera amb mil espectadors al camp i somiant fins a la Segona Divisió B,
però els somnis són somnis, ara és l'hora de tocar terra i començar un nou projecte, potser d'aquí a
dos anys arriba un nou president, potser d'aquí a quatre es torni a tercera, però ara es comença una
nova etapa plena d'il·lusió. SORT RAPITENCA!!

ARTURO LLORCA JA ÉS PRESIDENT. Si no passa res, si no apareix algun candidat sorpresa, Don Ar-
turo la propera setmana agafarà les regnes d'aquest club. Com a vicepresident, Josep Solé; com a di-
rector esportiu, Rogelio; al futbol base, Margalef i Jordi Vallès, una junta entre 10 ó 15 persones. El
millor d'Arturo és la seva il·lusió que arriba: “Tot el que fem serà fàcil, ja que el club està tan baix que
tot el que moguem serà per sumar”. El meu consell és que tot i que té dipositada la confiança en un
director esportiu, el senyor Arturo ha de tenir poder total, només el Tortosa funcionarà a llarg termini
amb aquestes tres filosofies, ni un jugador que sigui de fora només formats al planter, ni un jugador
superior a 25 anys, mitjana d'edat 22 anys, recuperar a Amaré, Àngel, els germans Bartolomé, Joel
Crespo del Remolins.Bítem, que renovi Selu que té intenció de marxar, que es recuperin altres juga-
dors que estan a altres equips i que van ser formats al planter tortosí, que posi als estatuts que no pu-
guin fitxar ni un jugador que no s'hagin format en el planter. De totes aquestes coses em consta que
poques es faran, doncs aquí la mentalitat és portar l'equip a Tercera i no fer només un projecte de fut-
bol de planter molts socis comparteixen el meu punt de vista, primer treure el dèficit a zero i després
preparar noves metes d'ascens. Des d'aquí vull ser el primer a felicitar si és president, s'ha de tenir
valor per afrontar un dèficit, és molt lloable.

ELS FILLS PRÒDIGS ESTAN  BÍTEM. Van marxar Edgar i Àngel al Remolins perquè al Tortosa no els
volien, se’n va anar Joel Crespo perquè no li donaven afecte al Tortosa; se’n va anar Amaré a Alcalà
d'Henares per provar fortuna perquè al Tortosa el van cremar. Ara els quatre estan jugant al Remolins-
Bítem i gaudeixen com uns nans. Aquí està Sergi Navarro que no el volien tampoc al Tortosa o el van
deixar marxar sense donar-li l'oportunitat de ser míster del Tortosa. Com veuen els que no volen al Tor-
tosa triomfen al Remolins-Bitem. El que està clar és que si triomfen aquests jugadors és perquè els
donen afecte i així es fan, fins i tot, més bons.

A LA CAVA JA VA ARRIBAR GUARDIOLA. Allà on va Guardiola a l'equip el fa campió, ho va fer al
Barça B a tercera que el va ascendir, en el Barça amb no sé quantes copes i lligues i ara al Bayer.
Estic segur que si entrenés a un equip d'aquestes terres igual ni ascendiria, perquè cap dels entre-
nadors en les 21 últimes campanyes ho ha aconseguit. L'equip de La Cava, però ull a la dada que el
Guardiola ja ha aterrat en aquest equip, es diu Guillermo Camarero. Pel moment, el nou míster no-
més pensa en la propera temporada, està veient partits d'altres equips, té en l'agenda cinc fitxatges,
dos defenses, un migcampista i potser un punta i pujaran dos juvenils. No seran baixa ni Jaume ni
Callarisa, encara que no hi ha res confirmat. Aquesta temporada, abans de l'últim partit pesarà a tots
els jugadors i el que pesi més en el primer dia de l'inici de pretemporada li donarà la baixa, així de
clar. Jo repto a aquest míster que sinó aconsegueix l'ascens en dues temporades presenti la dimis-
sió.

La Rapitenca ja és equip de Primera catalana

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

AMPOSTA NO BAIXARÀ, SEGUR CENT PER CENT. Important victòria d'aquesta setmana en un partit vi-
brant contra el Torredembarra, en 18 minuts cinc gols. L'èxit d'aquesta victòria va ser la feina d'aquesta set-
mana en treballar la intensitat en la part de dalt, i les paraules màgiques del míster, Gerard, al descans amb
0-0: “Sortiu i gaudiu de la pilota”.

JESÚS I MARIA, SEGUEIXEN LES BOMBES. En algunes ocasions es va parlar de que el míster del Jesús i
Maria seria cessat, i des de fonts del club es va dir sempre el mateix: “Abans sortiran tots els jugadors que
ell”. A aquest pas gairebé es compleix la profecia, des que va començar la temporada només Ivan, Esmel,
Ivan, Ferreres i Albert, dels habituals titulars, continuen. A això s'uniran els sis nous fitxatges de Tercera divi-
sió que poden arribar. Alguns de la Rapitenca. Salvar el Jesús i Maria és molt difícil, però queden els miracles.

SEGONA CATALANA. Aquesta lliga segueix sent ebrenca. En els 9 primers llocs, sis equips de la nostra te-
rra, però en les tres primeres cap. El Reddis segueix amb la seva pajara, és l'equip número vuit de la sego-
na volta, només quatre gols a favor en les últimes set jornades, i el diumenge va al camp de l'Alcanar, únic
equip que ha marcat totes les jornades. Gran Roquetenc, va plantar cara al Morell i només li han marcat cinc
gols en les últimes cinc jornades. El fitxatge de Harry va ser un encert. El Jesús Catalònia va tenir mala sort
al camp del Reddis. Va fallar un penal. Gran temporada està fent aquest equip en camp contrari, de tots els
partits només ha perdut dos, a Alcanar 4-1 i a l'Ampolla 2-0, els que ha perdut han estat tots per la mínima
i en sis jornades ha sortit invicte. El Gandesa com sempre és capaç del millor i el pitjor, però una tempora-
da més aquest equip està en la part de dalt. L'Alcanar no li va anar bé canviar el dia d'aquest partit i el Re-
molins-Bítem va fer venjança marcant quatre gols. Rècord guines en el partit Selva del Camp-Tortosa, 19 es-
pectadors i del local només 7. Espectadors té pocs aquest equip, però tenen alguna cosa gran tot i la poca
afició, un filial que jugava hores després en el seu terreny, cosa que el Tortosa no té. L'Ampolla com sempre
en la seva línia, i ja són vuit jornades invictes en camp aliè. La propera jornada si guanya el Remolins-Bítem
al Cambrils, Morell a la Canonja i Vila-seca al Roda, potser demano massa, donarien vida al Jesús Catalonia
i Perelló que es juguen els dos gairebé mitja lliga, si guanya el Jesús Catalonia donaria un pas de gegant da-
vant d'un Perelló que va guanyar tres punts sense jugar el partit per falta de pagament del Calafell. 

TERCERA CATALANA, CONGESTIÓ PER LA SEGONA PLAÇA. Vaig dir que no eren partits fàcils del Deltebre
i Camarles al camp de l'Alcanar B i al de Vilalba, el segon va perdre i el líder faltant 24 minuts empatava 0-
0. L'Ulldecona malgrat els pesars del canvi de l'entrenador segueixen sense guanyar, i ja porten així tres jor-
nades. La lliga està apretada per dalt i per baix. Per a la segona plaça, mai s'havia vist cinc equips separats
per només tres punts. Per a la tercera plaça de descens sis conjunts separats per cinc punts, la qual cosa
ens ofereix en les futures jornades partits d'alt voltatge i emoció total, quants partits poden acabar com el
rosari de l'aurora, doncs els hi dic que bastants. Sorpresa del Remolins-Bítem B que porta només una derro-
ta en les últimes quatre jornades, i un Ametlla que ha rebut 15 gols en els últims cinc partits. A falta dels
duels que han de recuperar, Deltebre i Camarles són els millors equips de la segona volta; el Camarles líder
amb 19 punts, seguit del Flix i Corbera amb 16; La Sénia i Deltebre, 15; i sorpresa, l'Alcanar B amb 14. Els
últims 4 classificats són el Vilalba amb 8 punts; el Pinell, Remolins-Bítem i Sant Jaume amb 7. 
Un entrenador d'aquesta categoria després del partit es va plantejar la dimissió, els jugadors no van fer res
del que ell va dir durant la setmana, el calentó va passar i de moment segueix.

TERCERA CATALANA

Victòria extraordinàriament
necessària de l’Aldeana després
de cinc jornades sense aconse-
guir-la. Ho necessitava per no
veure agreujada la seua situació. I
el partit va estar obert si bé els
aldeans van trobar premi a la
insistència amb el gol de Moha
(82’). L’Horta, que s’ha estancat (4
sense guanyar), va poder fer el 0-
1. Del 0-1 es va passar a l’1-0.
Gilabert sentenciava en temps
afegit. 

ALDEANA-HORTA 2-0

L’Olimpic va golejar el Móra Nova
en el derbi morenc de la tempora-
da. El partit va estar equilibrat fins
la represa. Al primer temps., Ivan
lagunas va obrir el marcador. Un
gol en propia porteria va significar
l’empat. A la represa, Ivan marca-
va de nou contra el seu exequip. El
partit va obrir-se i i Ernest i Ignasi
van decidir un triomf vitalici per a
l’Olimpic per la permanència. El
Móra Nova es compromet.

OLIMPIC-M. NOVA 4-1

El Batea puja a la segona plaça,
amb un partit més que el
Deltebre. Històrica temporada.
Diumenge, després de dues enso-
pegades seguides a casa, era
conscient que les possibilitats de
seguir somiant passaven per un
triomf. I al primer temps ja va sen-
tenciar  (3-0). A la represa, Cristian
va decidir amb el 4-0. El partit es
va trencar fins el 5-2 final. 

BATEA-L’AMETLLA 5-2

El Corbera va imposar-se al Pinell en
un derbi tens i emocionant que no
es va aclarir fins el temps afegit,
arran del gol de penal de Juan
Caballos. Santi va fer l’1-0 però
Sisco Mendez va empatar. Amb l’1-
1, hagués pogut passar de tot.
Però el 2-1 de Caballos va obrir la
sentència que va assolir el mateix
(80’). El Pinell es torna a complicar.
El Corbera també segueix somiant. 

CORBERA-PINELL 3-1

Gran pas del Camarles que, consi-
derant que té un partit per a recupe-
rar, ha fet un gran pas per apropar-
se al títol de campió. I no va tenir-ho
fàcil perquè el Vilalba, que es juga-
va la vida, va treballar molt tenint
opcions. Però el Camarles va saber
sofrir i va sentenciar, a darrera hora
(0-0 al 65’), amb els gols de Dani F.,
Marc Prades, Quim i Pau.
Diumenge, derbi amb l’Aldeana.

CAMARLES-VILALBA 0-4

Contratemps per al segon classifi-
cat, el Deltebre, que va perdre al
camp de l’Alcanar, equip al que Parra
ha aconseguit traure del nores i pot
sominar amb la permaència, una fita
impensable fa uns mesos. Un gol
matiner dels canareus va decidir.
Amb l’1-0, van tenir les idees clares i
van saber defensar-se i buscar el
contraatac, creant opcions davant
d’un Deltebre prou espès. 

ALCANAR-DELTEBRE 1-0

El Flix no vol despenjar-se de la
segona plaça. No ho té fàcil però
manté opcions, dins d’una lluita
que es presenta oberta per a un
grup d’equips. El Flix, entre ells.
Contra el Sant Jaume ja va deci-
dir al primer temps, amb el 5-0
(tres gols de Siddhart). A la repre-
sa, Andreu Peral va ampliar l’a-
vantatge. 

FLIX-SANT JAUME 6-0

Derbi igualat marcat pel repecte i
la lluita tàctica de dos equips que
sabien el que es jugaven. Poques
opcions i empat just. La Sénia
segueix sense perdre a casa en la
segona volta. L’Ulldecona, que no
ha guanyat encara amb Garcia a
la banqueta, continua amb
opcions perquè la segona plaça
està oberta.

LA SÉNIA-ULLDECONA 0-0

Sorpresa de la jornada d’un Bítem
que, tot i la seua situació, havia
merescut més en altres jornades. El
Santa que es complica i el que més
preocupa és l’actitud. El tècnic volia
dimitir però finalment seguirà fins el
final. L’equip no va estar a l’alçada i
el Bítem va remuntar. 

S BÀRBARA-R BITEM 1-3
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Móra Nova-Batea (17 h)
Rem. Bítem-Alcanar (17 h)

diumenge 
Pinell-Olimpic (16.45 h)

l’Ametlla-la Sénia (16.30 h)
Ulldecona-Vilalba (17 h)
Camarles-Aldeana (17 h)

Horta-Flix (16.15 h)
Sant Jaume-S.Bàrbara (16.30 h)

Deltebre-Corbera (17 h)

RESULTATS

26 jornada, Tercera catalana  

Olimpic-Móra Nova 4-1

Batea-l’Ametlla 5-2

la Sénia-Ulldecona 0-0

Vilalba-Camarles 0-4

Aldeana-Horta 2-0

Flix-Sant Jaume 6-0

S. Bàrbara-R. Bítem 1-3

Alcanar-Deltebre 1-0

Corbera-Pinell 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 25 55 25 58

2. Batea 26 66 46 48

3. Deltebre 25 41 20 47

4. Flix 26 55 31 47

5. Ulldecona 26 52 31 45

6. Corbera 26 53 40 45

7. la Sénia 25 51 33 38

8. Horta 26 35 45 36

9. Aldeana 26 41 43 35

10. Móra la Nova 26 45 44 34

11. S. Bàrbara 25 43 42 33

12. Alcanar 26 35 46 32

13. Olimpic 25 54 49 32

14. Pinell 26 44 48 30

15. l’Ametlla 25 49 52 30

16. S. Jaume 26 36 68 28

17. Vilalba 26 29 69 22

18. Rem. Bítem 26 28 80 12

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

Calafell-Valls (17 h)
Morell-Canonja (17 h)

diumenge
Gandesa-la Cava (17 h)
Cambrils-R. Bítem (12 h)

Alcanar-Reddis (17 h)
Perelló-Catalònia (16.30 h)

Vilaseca-Roda Berà (17 h)
L’Ampolla-la Selva (16.30 h)
Tortosa-Roquetenc (17 h)

RESULTATS

26 jornada, Segona catalana

la Cava-Cambrils 2-1

R. Bítem-Alcanar 4-1

Reddis-Catalònia 1-0

Perelló-Calafell 3-0

Valls-Vilaseca 0-0

Roda-l’Ampolla 0-0

la Selva-Tortosa 0-4

Roquetenc-Morell 0-2

Canonja-Gandesa 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 26 55 12 60

2. Morell 26 49 24 51

3. Valls 26 42 30 48

4. l’Ampolla 26 45 31 44

5. Tortosa 26 49 32 44

6. Gandesa 26 38 33 44

7. Rem Bítem 26 58 36 43

8. Alcanar 26 67 49 41

9. la Cava 26 39 34 39

10. Vilaseca 26 39 32 37

11. Canonja 26 38 39 33

12. Catalònia 26 36 33 32

13. Roda Berà 26 27 36 30

14. Cambrils 26 36 39 29

15.  Perelló 26 35 55 26

16. la Selva 26 30 67 16

17. Roquetenc 26 20 55 14

18. Calafell 25 20 86 12

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó es recupera després
de tres jornades amb el

triomf contra el Manlleu 
(2-0). Segueix en zona de

promoció.

Promoció d’ascens
PRÒXIMA JORNADA

Masnou-Terrassa
Cornellà-Rapitenca (diu 17 h)

Santboià-Palamós
Gavà-Vilafranca

Castelldefels-Gramanet
Europa-Santfeliuenc
Cerdanyola-Vilassar

Manlleu-Rubí
P. Mafumet-Ascó (diu 12 h)

Figueres-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 31 18 8 5 54 27 62
2. Europa 31 17 7 7 42 24 58
3. Cornellà 31 18 4 9 46 34 58
4. Ascó 31 16 9 6 46 31 57
5. Terrassa 31 15 8 8 45 30 53
6. Rubí 31 16 5 10 46 33 53
7. Palamós 31 15 8 8 54 44 53
8. Santfeliuenc 31 14 6 11 38 31 48
9. Pobla Mafumet 31 13 9 9 31 26 48
10. Figueres 31 10 12 9 44 43 42
11. Manlleu 31 11 8 12 33 33 41
12. Vilafranca 31 11 6 14 35 38 39
13. Cerdanyola 31 8 13 10 44 51 37
14. Santboià 31 9 9 13 42 43 36
15. Castelldefels 31 8 11 12 37 41 35
16. Masnou 31 8 10 13 29 40 34
17. Gavà 31 9 3 19 35 46 30
18. Rapitenca 31 6 10 15 28 56 28
19. Vilassar 31 6 8 17 28 46 26
20. Gramanet 31 2 6 23 18 58 12   

Tercera divisió RESULTATS
31a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Amposta (diu 16.45h)

Torredembarra-Torreforta

Martinenc-Tàrrega

Igualada-Balaguer

Tecnofutbol-Andorra

Catllar-V. Alegre

Alpicat-Vilanova

Horta-Marianao

J. i Maria-Viladecans (dis 16h)

RESULTATS

26 jornada, Primera catalana

Amposta-Torredemb. 3-2

Torreforta-Martinenc 3-3

Tàrrega-Igualada 0-3

Balaguer-Tecnofutbol 0-0

Andorra-Catllar 3-1

V. Alegre-Alpicat 3-0

Vilanova-Horta 0-2

Marianao-J. i Maria 3-0

Viladecans-Almacelles 1-0

Primera catalana

Una acció del partit Ascó-Manlleu (2-0), de diumenge passat.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 26 54 28 57

2.Viladecans 26 38 27 46

3. Torreforta 26 50 36 44

4. Torredem. 26 39 33 42

5. Tàrrega 26 30 28 42

6. Almacelles 26 40 31 40

7. Horta 26 40 30 39

8. Igualada 26 37 37 37

9. Vilanova 26 34 24 36

10. Catllar 26 32 33 35

11. Tecnofutbol 26 30 32 33

12. Andorra 26 40 47 31

13. Amposta 26 37 42 31

14. Balaguer 26 26 44 27

15. Marianao 26 28 35 27

16. Vista Alegre 26 34 45 26

17. J. i Maria 26 38 54 24

18. Alpicat 26 22 43 23

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-S Jaume
(16.30h)

Muntells-Ebre E (16h)
Jesús i M-Catalònia (18h)
Tivenys-Godall (15.15h)

diumenge
Arnes-la Cava (17h) a

Vallderoures
Ascó-Ginestar (16.30h)
Benissanet-Bot (16h)
la Galera-Xerta (17h)

RESULTATS

26a jornada 4a catalana

la Cava-Campredó   0-1

S Jaume-Benissanet    sus

Bot-Xerta 3-1

la Galera-Godall     1-2

Tivenys-Muntells   9-1

Ebre E-Ascó 2-3

Ginestar-J i Maria     2-1

Catalònia-Arnes               sus

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall      24 102 11 72

2. Campredó 25 72 29 58

3. Ginestar    24 61 26 51

4. Tivenys    25 65 35 49

5. Roquetenc 24 62 33 48

6. Catalònia  23 44 34 37

7. Benissanet 22 43 48 37

8. Arnes       23 32 28 36

9. Ascó       24 64 55 35

10. la Cava  25 43 49 31

11. Ebre E    25 29 38 30

12. J. i Maria 24 42 51 28

13. la Galera 25 22 33 26

14. Bot        25 40 57 23

15. Xerta     24 37 78 16

16. Muntells 24 18 86 5

17. S. Jaume 24  12 97 4

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Vilanova-S. Andreu

Levante-Suburense

Fontsanta-Esc Valls

Olerdola-Vilafranca

Riudoms-Tortosa E

S. Cugat-Gladiador

Santboià-Molins

RESULTATS

24a jornada 

S. Andreu-Levante    2-0

Suburense-Fontsanta     0-1

Es Valls-Olerdola     1-0

C. Clar-Riudoms     7-1

Tortosa E-S. Cugat      3-0

Galdiador-Santboià   2-6

Molins-Vilanova               6-3

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 68 22 63

2. Tortosa E 80 28 57

3. Molins 82 35 51

4. Esc Valls 60 32 51

5. Camp Clar 81 40 45

6. Vilanova 48 38 41

7. Santboià 56 56 41

8. Vilafranca 43 39 35

9. Levante 32 42 32

10. S. Andreu 45 57 30

11. S. Cugat 40 50 27

12. Suburense 39 49 25

13. Riudoms 35 57 18

14. Olerdola 36 64 13

15. Gladiador 28 106 5

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Cunit-Icomar

Borges-Begues

Pla-Montserratina

Vinyets-la Cava

Quintinenc-Vallirana

Gavà-S. Sadurní

Ulldecona-Monjos

RESULTATS

22a jornada 

Icomar-Borges             14-0

Begues-Pla 5-0

Montserratina-Vinyets  8-1

la Cava-Quintinenc     4-0

Vallirana-Gavà 3-1

S. Sadurní-Ulldecona 1-4

Monjos-Cunit 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 142 18 59

2. Ulldecona 118 19 57

3. Icomar 99 18 55

4. la Cava 109 15 54

5. Begues 81 43 41

6. Cunit 88 56 38

7. Pla 56 78 26

8. Monjos 48 61 23

9. S. Sadurní 39 64 22

10. Vinyets 51 83 22

11. Quintinenc 35 60 19

12. Vallirana 27 80 13

13. Borges 49 170 12

14. Gavà 15 184 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Jesús i Maria-Adeana

Filrey R- Bítem-Rapitenca

La Sénia-Roquetenc

Perelló-Alcanar

Amposta-Catalònia

Canareu-Vinaròs

Tortosa i Ulldecona 

descansa

RESULTATS

21a jornada 

Tortosa i Vinaròs descansen

Alcanar-Roquetenc   1-3

Perelló-Amposta  1-6

Rapitenca-Canareu 4-0

Catalònia-J. i Maria    3-3

Ulldecona-la Sénia      1-2

Aldeana-Flirey R. Bítem  6-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

Equip         GF  GC   P

1.Vinaròs 49 17 43

2. Amposta 56 17 41

3. Aldeana 62 27 32

4. Ulldecona 48 23 31

5. Alcanar 42 36 31

6. Tortosa 42 41 26

7. Rapitenca 34 37 26

8. Filrey R. Bítem 42 68 25

9. Jesús i Maria 32 52 21

10. la Sénia 45 57 20

11. Roquetenc 30 41 19

12. Canareu 26 42 16

Veterans
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L'Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià celebrarà des
del 14 fins al 17 d'abril de
2014, de 9:30h a 13h,
Les III Jornades de Formació
Futbolística a l'Estadi Municipal
de l'Ampolla, ja sobre la nova
gespa, estan destinades a l'a-
prenentatge de nens i nenes
de les categories prebenjamí,
benjamí, aleví i infantil. Cada
dia es realitzaran unes ses-
sions de la mà de tècnics con-
trastats. D'aquesta manera, el
primer dia, 14 d'abril, Jordi
Abella, actual preparador físic
del CE Sabadell, i Narcís
Labòria, entrenador i respon-
sable tècnic de la SCER
Ametlla, introduiran als nens i
nenes assistents als concep-
tes de recolzament i desmar-
catge; i Carlos Blanch, profes-
sor del Col·legi d'entrenadors,
al de conservació. L'endemà
els encarregats de parlar
sobre creació i ocupació d'es-
pais i superioritat numèrica
seran Gerard Zaragoza, actual
entrenador del CF Amposta, i
Sergi Domènech. El tercer dia
de les Jornades els temes prin-
cipals seran la cobertura i el
marcatge i els encarregats
d'ensenyar-ho seran Ferran
Simó, coordinador de l'Escola
de Tecnificació del FC
Barcelona, i Guillermo

Camarero, tècnic actual del CD
la Cava. Per acabar, l'últim dia
es tractarà l'amplitud i la pro-
funditat de la mà de Julià Ruvi,
coordinador del CF Amposta, i
Eros Esquerre, director de de
l'Escola Ebre Essència.
L'entrenament de porters anirà
a càrrec de Felipe Fumadó.
Durant aquests dies també
tindrà lloc l'Escola de
Formació, adreçada als més
petits de la casa, els quals rea-
litzaran múltiples activitats rela-
cionades amb el món del fut-
bol i adaptades a la seva edat.
L'objectiu és, per damunt de
tot, que els més petits de la
casa aprenguin sobre futbol
mentre es diverteixen i, com
no, seguir recordant la figura
de Jordi Pitarque. Les inscrip-
cions ja estan en marxa al

Centre Cívic de l'Ampolla, i
també a través de l’adreça de
correu electrònic associacio-
esportivajpc7@gmail.com. 
Com tots els anys, les places
són limitades i el preu és de
25ÛE. 
D’altra banda, dimarts dia 1
d’Abril, el Secretari General de
l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, Ivan Tibau, acom-
panyat de la representant terri-
torial de l'Esport a l’Ebre, Cinta
Espuny, va visitar les obres de
col·locació de la gespa artifi-
cial al Camp l’Ampolla. Durant
la visita, Tibau es va reunir amb
membres de les entitats espor-
tives locals, entre elles l’AE
Jordi Pitarque. Aquesta entitat
li va fer entrega d’unes sama-
rretes dels Torneig (imatge de
la foto).

L'AE Jordi Pitarque presenta les III Jornades de Formació

IVAN TIBAU VA VISITAR L’AMPOLLA ON ES VA FER UNA TROBADA AMB ENTITATS LOCALS  
A L’ALDEA

Copa G. A, jornada: 1 -
29/03/2014
Serveis Avicoles Casals-
Moet. 5-5.
Industries Rehau-P. M. El 7
Blanco. 7-2
D. Lucifers Bar Aloha, des-
cansa
Copa G. B, jornada: 1 -
29/03/2014
Tosca-C.F.S. Roquetes, 6-3
Leis Clas-Grup d Amics 3-6
C C Casa Maso, descansa

Propera jornada
P. M. El 7 Blanco-Serveis
Avicoles Casals. P. Remolins P.
4, 17,05 h.
D. Lucifers Bar Aloha-I. Rehau
P. Remolins P. 4, 16,00 h.
Moet, descansa
Calendari pròxima jornada
Copa Ciutat Tortosa G. B, jorna-
da: 2 - 05/04/2014
Grup d Amics-Tosca
P. Remolins P. 2, 16,00 h.
Taberna C C Casa Maso-Leis
Clas
P. Remolins P. 2, 17,05 h.
C.F.S. Roquetes Bar Jordi s
descans

Primera jornada de Copa
FUTBOL SALA TORTOSA

L'equip juvenil masculí es
va desplaçar al camp del
C.N.Sabadell, 3-1 amb par-
cials (25-22, 21-25, 25-14 i
26-24).
El sènior masculí de sego-
na catalana, es va des-
plaçar al camp del
C.V.Monjos, 0-3 amb par-
cials (22-25, 20-25 i 23-
25). Amb aquesta victòria
s'asseguren l'ascens a
Primera catalana.

Per altra banda, el sènior
"B" es va desplaçar al
camp de l'Escola Orlandai.
0-3 amb parcials (23-25,
11-25 i 23-25). 
Aquests amb aquesta victò-
ria, igual que l'altre sènior
s'asseguren l'ascens a
Segons catalana per a la
temporada vinent. 
Aquesta pròxima jornada,
tots els equips roquetencs
juguen a casa. 

Els dos sèniors pugen de categoria

CLUB VOLEI ROQUETES

La Pobla de Massaluca va
acollir la setena edició de la
‘Cursa de Muntanya Serra de
les Fites’, sisena prova pun-
tuable para el circuit. La cita
va constar d’una cursa llarga
(21’8 kilómetres), en la que
van pendre-hi part 130
corredores, i d’una altra
curta (12’6 kilómetres), en la
que van participar-ne 100.

En la carrera llarga, es va
imposar Houssain Abaghad
(UEC Tortosa) (1h31’52’’9.
En la categoría absoluta
femenina estuvo dominada
por Gemma Colomé (Team
Flowers) (1h56’24’’). També
es va celebrar una cursa cur-
taculina amb triomf de  Xavi
Prim (Borges Trail) (55’52’’) i
Pilar Rus (Borges Trail).

‘Serra de les Fites’
CURSA DE MUNTANYA

H.Tortosa Hidrocanal 26
Handbol St. Vicenç 19. 
L’Handbol Tortosa va tancar
una primera volta molt dura,
marcada per les lesions i
veient-se relegada als darrers
llocs de la classificació.
Encarant la competició amb
optimisme i amb la recuperació
paulatina de les lesionades, les
tortosines han signat una sego-
na volta espectacular, cedint

només davant el líder de la
categoria i finalitzant, per
mèrits propis, en tercer lloc,
després de vèncer el St.
Vicenç. Amb aquest resultat, el
Tortosa assoleix la tercera
plaça  i el passaport per a dis-
putar la seva quarta final. Demà
dissabte 5 d’abril, partit classifi-
catori contra l’Handbol
Vilamajor a les 18.30 hores, al
pavelló esportiu d’Ascó.

Fase final, demà a Ascó
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

La Sénia acull aquest cap
de setmana la final
Catalunya Sud. 
Aquest cap de setmana es
disputarà la final Catalunya
Sud a La Sénia, en què
participaran els següents
clubs: Alcanar, Alfacs,
Amposta, Deltebre,
l'Ametlla de Mar, la
Granadella, La Vie, Santa
Bàrbara, Tortosa i

Ulldecona. 
La competició començarà
demà a les 9.35h, i aca-
barà sobre les 20.00h del
diumenge. 
S'espera que un bon nom-
bre d'aficionats a aquesta
disciplina esportiva es
desplacin fins al municipi
del Montsià, com és habi-
tual en una Final Catalunya
Sud.

Final Catalunya Sud, a la Sénia,
aquest cap de setmana

TWIRLING

Els Juniors del nucli de tecnifi-
cació van competir aquest cap
de setmana passat en dues jor-
nades, mentre les noies com-
petien dissabte a la tarda els
nois ho van fer el diumenge al
matí.
Carla Montañez de -48Kg, porta
tota la competició arribant a la
semifinal desprès d’unes elimi-
natòries on demostra el seu
bon nivell. Va sofrír una luxació

d’espatlla que li va obligar a
abandonar la competició, que-
dant classificada en cinquè lloc. 
Dainé Cordero per la seva part,
arribà a quarts demostrant
superioritat sobre les seues
rivals. Va guanyar amb facilitat
el combat de repesca iquedant
classificada en tercer lloc.
Diumenge van competir Marc
Castellà -60Kg. i Cristòfol
Daudén -66Kg.

Nucli Tecnificació
JUDO

Dura derrota del primer equip
del Cantaires a la pista del
Calafell (86-57).
Un mal inici presagiava el que
seria el desenvolupament del

partit: fluixa defensa, poc con-
trol dels temps de joc, etc. El
degoteig d'errors ha impedit
desenvolupar el joc agressiu
que requeria el partit. Així, les

diferències han anat augmen-
tant a mesura que anaven pas-
sant els minuts sense que cap
de les propostes tàctiques apli-
cades donessin el resultat
desitjat. Al tercer quart ha
hagut un intent de reacció,
però ja era massa tard.   

Dur correctiu
BASQUET CANTAIRES. 86-57

‘El perquè de les lesions al futbol’
El passat dilluns 31 de
març va teinr lloc a la sala
d’actes de l’Ajuntament
de l’Aldea la xerrada infor-
mativa: “El perquè de les
lesions al futbol”. Aquesta
va estar dirigida pel Dr.
Guillem González, metge i
posturòleg, i pel Dr.
Santiago Font, metge,
estomatòleg, dentista i
posturòleg.

Aquesta va ser la temàti-
ca: Perquè ens esquin-
cem turmells, ens fem
distensions, ruptures
musculars i lligamentoses
tot sols?

Contingut:
·Lesions més freqüents al
futbol: Directes i indirec-
tes.
·Explicació en les zones
de tensió.
·Reflexes primitius versus
reflexes posturals.

·Importància de la psico-
motricitat en la creació de
les zones de tensió.
·Importància de la psico-
motricitat a nivell de la
coordinació d’extremitats,
ulls i oïdes.
·Conseqüències de les
males adaptacions a les
carències psicomotrius.

La xerrada estava adreça-
da a pares, entrenadors
de futbol, preparadors
físics, monitors i tothom
que estigués interessat
en saber el perquè ens
lesionem en la pràctica
esportiva.

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana
LA SÉNIA

Ajuntament Carrer de Tortosa, 1
Inforsenia C/ Tarragona, 20
L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
ASCÓ

Ajuntament C/ De la Democracia, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 
DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209
LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos
MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
TIVISSA

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

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús
ALTRES POBLACIONS

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
• 4 Peus de porc oberts de dalt a baix
• 1 Porro
• 1 Pastanaga
• 1 Ceba
• 1 Litre de brou de pollastre

PER LA SALSA:
• 1 Cap d`all
• 100 gr. de julivert
• 50 gr. “Pimentón de la Vera”
• 150 gr. Garnatxa dolça
• 50 gr. de farina
• Oli d’òliva
• Sal i Pebre

PREPARACIÓ:
En una cassola es posa el peu de porc salpebrat, cobert

d`aigua. Quan arranqui a bullir, canviar l`aigua. Un cop buit
d`aigua, posem la verdura i el brou. Bullir durant dues hores
i mitja a foc lent, anar escumant. Un cop tendres, desossar
i amb l`ajuda de paper film, fer uns rulos cilindrics.

Salsa: en una cassola, posar l`oli i  l`all  i el julivert picat.
Un cop daurat l`all, afegir el “pimentón de la Vera”i ràpida-
ment la farina (abans de que es cremi el “pimentón”) i la gar-
natxa dolça. Deixar evaporar l`alcohol i afegir el brou de la
cocció del peu de porc. Acabar de lligar i salpebrar.

Finalització del plat: Fer unes rodanxes d`uns 5 cm. de
gruix dels peus de porc i marcar molt a poc a poc a la plan-
xa. Un cop dourat, napar amb la salsa.

«Primentons i Tomates» Avui: Peus de porc 
desossats i cruixents amb salsa “pimentón de la vera”

RESTAURANT XAMPÚ XAMPANY - TORTOSA 

Plat de la setmana.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
La nuvolositat minvarà de matinada i al llarg del matí a la meitat oest on
quedarà poc ennuvolat, si bé al centre del dia es formaran núvols a sota-
vent del Pirineu i Prepirineu que deixaran el cel puntualment mig ennuvolat.
A la resta quedarà entre mig i molt ennuvolat amb el creixement de nuvo-
lades al centre del dia. Al final de la jornada la nuvolositat minvarà arreu.
Independentment, estarà cobert al vessant nord del Pirineu amb tendència
a obrir-se clarianes al final de la jornada.
Precipitacions
Al vessant nord del Pirineu se n'esperen fins al vespre de continuades i
extenses, seran d'intensitat entre feble i moderada i acumularan quantitats
abundants o localment molt abundants de precipitació (entre 50 i 100 mm
en 24 hores). La cota de neu baixarà dels 1500 als 1400 metres. De mati-
nada i de nou a la tarda s'esperen ruixats dispersos al quadrant nord-est,
seran d'intensitat feble, localment moderada de matinada. Acumularan
quantitats minses, localment poc abundants de precipitació.
Temperatures
Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes, mentre que les
màximes pujaran lleugerament. Les primeres es mouran entre els -2 i 3 ºC
al Pirineu, entre els 1 i 6 ºC al Prepirineu, entre els 4 i 9 ºC a la depressió
Central i al prelitoral i entre els 8 i 13 ºC al litoral. Les màximes es mouran
entre els 2 i 7 ºC al vessant nord del Pirineu, entre els 12 i 17 ºC a la resta
del Pirineu, entre els 17 i 22 ºC al litoral i prelitoral central i sud i entre els
15 i 20 ºC a la resta del país.
Visibilitat
Bona en conjunt, puntualment regular de matinada al quadrant nord-est. A
banda, quedarà dolenta al vessant nord del Pirineu amb tendència a millo-
rar al final del dia.
Vent
Bufarà vent de component nord i oest, amb mestral a les terres de l'Ebre i
tramuntana a l'Empordà i predomini del garbí al litoral central al centre del
dia. En conjunt el vent serà entre fluix i moderat, si bé hi haurà cops forts i
alguns de molt forts de matinada al terç sud i a cotes elevades del
Prepirineu i del vessant sud del Pirineu, i fins a la tarda a l'Empordà.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 10°

diarimés
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

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

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur 

Passatge Júpiter, 18  (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En el plànol sentimental, la consigna de la jorna-
da serà no protestar per tot: els teus canvis
d'humor no aporten gens a l'harmonia de la
parella, pensa més en fred abans de reaccionar.

Taure
20/4 al 19/5

En la teva vida afectiva et sentiràs als núvols, tot ho
veuràs color rosa: amb l'aport dels astres, els teus
somnis sentimentals es tornen realitat i aquelles sen-
sacions oblidades tornen a prendre protagonisme.

Bessons
20/5 al 21/6

Gaudeix la teva vida sentimental. Moltes vegades
sobren les paraules quan els gestos i les iniciatives
amoroses tenen el seu espai propi, i aquest serà el teu
cas. Tindràs un petit disgust econòmic, no serà greu.

Cranc
22/6 al 21/7

No trobes el rumb en el teu món afectiu, el que
semblava segur es dilueix en l'aire i els dubtes et
tornen a rondar. Si no estàs convençut dels teus
sentiments, ves amb la calma i pren més distància.  

Lleó
22/7 al 22/8

El plaer i la sensualitat porten noves vivències:
és moment per a encendre les cendres d'un
vell amor. Atreveix-te a expressar sense temors
els teus sentiments, perquè seràs escoltat. 

Verge
23/8 al 21/9

Moment de lliurament en l'amor, et sents en contac-
te amb les teves emocions i la parella està en har-
monia amb el que desitges. Tracta de no menjar
massa, el teu cos s'està començant a descontrolar. 

Balança
22/9 al 22/10

El panorama afectiu és gris: et sents paralitzat i no
aconsegueixes donar passos importants en la teva
vida sentimental. Edifica la relació sobre les bases
que t'ajudin a connectar-te millor amb el món interior.  

Escorpí
22/10 al 21/11

L'erotisme i la passió tindran més protagonisme
aquests dies. Es revilalitzen els teus sentiments més
profunds i l'afinitat t'ajuda a aprofundir la relació amb
la teva parella. La teva creativitat està en baixa forma. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeix de la teva vida sentimental amb pas-
sió, però manté encara que sigui un peu sobre
la terra: evitaràs prendre decisions precipita-
des que puguin entelar la felicitat que vius.

Capricorn
21/12 al 19/01

Sota les influències astrals, t'assaltaran dubtes i
pensaments contradictoris sobre la teva vida sen-
timental. Analitza els teus propis sentiments en
lloc de tirar-li a la teva parella totes les culpes.

Aquari
20/1 al 18/2

Si estàs sol donaràs amb la persona que esperes,
però no et quedis a casa que no tocarà el timbre
de la teva porta. Les relacions familiars transiten
un cicle de placidesa, gaudeix-les plenament. 

Peixos
19/2 al 20/3

La teva visió de la teva relació sentimental està can-
viant, i molt. Potser estiguis més perceptiu i prestis
més atenció a coses que abans et passaven desa-
percebudes. Algú et prepara una sorpresa. 
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,

tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en
àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-

patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   
Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -

ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

La Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                            

TREBALL�

  

DIVERSOS�

  

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

LA RÀPITA
ES TRASPASSA

LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87

Compro Lp's,
Cd's. Musica Rock

y subgeneros:
Prog, psych,

heavy,
etc...Tasamos y
recogemos a

domicilio.
Tel: 644 596 466 

Email:
spotted.records@live.com

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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«»

Abans de començar la
marxa Manolo Tomàs, porta-
veu de la PDE, va explicar
que amb la mobilització d'a-
quest diumenge 'comença
una nova etapa molt compli-
cada', i va demanar suport a
tots els nivells per 'no sentir-
nos sols, Nosaltres no cedi-
rem davant d'aquesta impo-
sició que ens ve des del
govern central. Apostem per
la creació d'un pla hidrològic
que preservi el futur del
Delta i de les Terres de
l'Ebre, i que acabi amb l'es-
peculació i la pressió que hi
ha sobre aquest riu que no
dóna per a tant'. Finalment,
va aclarir que ja tenen sobre
la taula el calendari de lluita
que seguiran com a PDE,
començant amb la manifes-
tació de diumenge -que no
serà l'única-, treballant a
nivell jurídic, i portant la pro-
testa també a Europa.
Molts dirigents polítics van
fer costat a la plataforma i
mostrar així el seu rebuig al
pla de conca de l'Ebre.
Líders de diferents colors
polítics es van unir darrera la
mateixa pancarta, sota el
lema 'Per Catalunya, salvem

lo Delta'. 
La mobilització, que va
moure unes 10.000 perso-
nes vingudes d'arreu, fou del
tot pacífica pels carrers de
Sant Jaume d'Enveja
(Montsià) i Deltebre (Baix
Ebre). 
El punt important va arribar
en el moment de creuar el
riu Ebre pel pont del

'Passador', que uneix els dos
municipis, i també en finalit-
zar la manifestació, a
l'Ajuntament de Deltebre. 
Abans de la lectura del mani-
fest i de l'actuació de grups
musicals del territori, la colla
castellera Xiqüelos i Xiqüeles
del Delta va aixecar un pilar
de quatre per mostrar també
el seu rebuig al pla de conca.

Un riu d’ebrencs 

La manifestació va
començar amb pluja però
aquesta va mitigar i no va
ser un obstacle en la
marxa de protesta. La
capçalera la van confor-
mar membres de la PDE,
amb les samarretes bla-
ves, i el nus antitransva-
sament, que va liderar tot
el recorregut. 

Milers d’ebrencs van manifestar-se diumenge en defensa del Riu i del seu Delta

NOVA LLUITA. MANIFESTACIÓ 30-M. NO SERÀ LA DARRERA

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


