
        

diari ebrediari
DIVENDRES 11 D’ABRIL DE 2014    

www.mesebre.cat

núm. 713

"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 Congrés ha dit NO a la propos-
ta presentada davant la Cambra
pel Parlament de Catalunya. D'un
total de 347 vots 299 han votat
en contra, 47 a favor i hi ha
hagut l'abstenció esperada de
Coalició Canària. Les reaccions
no s’han fet esperar. Dimecres,
Omnium Cultural va organitzar un
acte emmarcat en la campanya
'Un País Normal'. Consistia en
estripar voluntàriament, pels ciu-
tadans que van voler participar
de l’activitat, tants NO com vots
contraris a la consulta va haver al
Congrés dels Diputats. I enlairar
tants globus verds com els SI
que van existir. Va ser el primer
acte. N’hi haurà més. La setma-
na vinent, dimarts, es poden
anunciar moviments de l’ANC.
‘El camí segueix’. 

P3

«El camí segueix»

Ahir es va celebrar a la Ràpita l'assemblea de "Saborea España" amb l'assistència de nombro-
ses autoritats i tècnics de les principals ciutats espanyoles que treballen cap al desenvolupa-
ment del turisme gastronòmic. ‘Saborea España’ és una xarxa de promoció turística a través
de la gastronomia. Les destinacions adherides gaudeixen de la promoció que significa pertàn-
yer a una associació d’aquesta índole.

P 3

Assemblea de ‘Saborea España’, a la Ràpita

Terres de l’Ebre. El president Artur Mas va
estar dissabte passat a Corbera i a
Masdenverge.              

P4

Esports. Arturo Llorca ja és el nou president
del CD Tortosa, després de l’assemblea de
divendres passat. 

P11

Terres de l’Ebre. La Residència L’Onada la
Ràpita rep l’acreditació de ‘Centre No
Subjeccions’.
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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 

Aquest dimarts, 9 d'abril, el
voluntari de Creu Roja,
Francisco Túnez, ha realitzat
una xerrada informativa sobre
l'acció ERU (Emergency
Response Unit) en la que ell va
participar, junt amb cinc com-
panys més, entre novembre i
desembre de l'any passat quan
el tifó “Yolanda” va devastar el
centre de les Filipines destruint
també ciutats senceres al seu
pas per l'est i el sud del país. El
"Yolanda", segons els experts,
ha estat el cicló més poderós
dels últims 30 anys, amb una
categoria màxima de 5. A la
xerrada han assistit responsa-
bles, professionals i voluntaris
de Creu Roja Tortosa, però
també, persones de fora de l'or-
ganització, interessades a
conèixer que fan aquelles perso-
nes, els voluntaris en ajuda
humanitària, que en moltes oca-
sions arrisquen fins i tot la vida.
En aquells moments la delega-
ció espanyola va ser la primera
a arribar al lloc de la catàstrofe,
amb el campament base a
Tanghas (Tolosa), prop de
Tacloban, per començar a treba-
llar en la seva missió: potabilit-
zar l'aigua de la zona per abastir
la població i els centres hospita-
laris. No s'ha d'oblidar que el tifó
havia deixat milers de morts i
ferits i l'aigua salada havia des-
truït collites senceres. El grup
d'emergència internacional va
marxar a la zona afectada amb
l'objectiu de captar, potabilitzar,
emmagatzemar i distribuir fins a
225.000 litres d'aigua al dia,
aconseguir abastir d'aigua pota-
ble a unes 15.000 persones dià-
riament i per tres mesos i els
centres hospitalaris de campan-
ya, millorar la capacitat de sane-
jament d'una població de 5.000
persones, gestionar els residus
sòlids i instal·lar latrines per evi-
tar més contaminació. Així, com
promocionar hàbits d'higiene
saludable entre la població des-
prés de l'emergència. “Les per-
sones amb qui ens vam trobar
ho acabaven de perdre tot i no
perdien mai el somriure. Ens aju-
daven en tot i no demanaven
mai res a canvi, tenen una altra
mentalitat”, assegurava Túnez
durant la xerrada. Totes les tas-
ques que s'havien de dur a
terme seguint el protocol esta-
blert per la Comunitat
Internacional que estableix, per
exemple, que la quantitat míni-
ma d'aigua necessària per a

viure és 15 litres d'aigua per dia
i persona (rentar-se, cuinar i
beure). Per fer-nos una idea, a
Espanya, una persona utilitza
una mitjana de 157 litres d'aigua
per dia. “Les organitzacions van
arribar després, nosaltres pri-
mer havíem d'instal·lar l'aigua. Al
principi va ser dur, plovia tots els
dies, feia molta calor, alt grau
d’humitat i teniem poc temps
per descansar. El dengue i altres
malalties són endèmiques. Vam
desplaçar 66,5 tones de mate-
rial”, comentava el delegat.
Cooperació Internacional i l'ai-
gua
Entenem la cooperació com un
conjunt d'accions organitzades,
que tenen com a finalitat poten-
ciar la millora de les condicions
de vida i desenvolupament dels
pobles, dins d'un marc de res-
pecte a la seva independència i
sobirania. La ERU wat-san
(water and sanitation) és una uni-
tat de resposta d'emergència
per sanejar l'aigua en les zones
afectades per una emergència.
Aquestes unitats funcionen de
forma independent i compten
amb recursos per treballar un
període mínim de tres mesos en
les zones afectades de forma
totalment autònoma. Les ERU
estan formades per equips
humans especialitzats en el
tipus de resposta que han d'ofe-
rir i treballen colze-a-colze amb
els professionals de la Creu Roja
o Mitja Lluna local. Els grups que
es traslladen a les zones d'e-
mergència estan en el lloc de la
catàstrofe, un màxim de quatre
mesos. “Marxar com a coope-
rant no és anar de vacances, ni
tampoc ets un heroi, ets només
una persona formada i informa-
da que va allà a cooperar i no
pot ser una càrrega més per a
una gent que ho està passant
realment molt malament”, ha
volgut aclarir Túnez. Un cop que
s'acaba la missió l'equip s'entre-
ga a la Creu Roja o Mitja Lluna
local, amb qui han treballat de
manera conjunta durant els
mesos anteriors. La tasca del
grup visitant és capacitar als
grups locals per continuar la
tasca, un cop acabada la missió
(les infraestructures es deixen
en la zona afectada).questa és
la segona missió humanitària, la
primera vegada que va sortir
amb aquesta Unitat va ser
desprès del terratrèmol d’Haití,
per controlar l’epidèmia de còle-
ra.

Xerrada de Francisco Túnez, delegat
internacional d’emergències de Creu Roja

Actualitat

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha refer-
mat que el procés continua i que Catalunya
seguirà amb la mà estesa per a l'acord amb l'Estat
malgrat el rebuig del Congrés a la proposta del
Parlament per transferir la competència a la
Generalitat per convocar referèndums, una votació
que ha titllat de "dolorosa". Després de felicitar els
diputats catalans que han intervingut i agrair els
suports que ha rebut la proposta del Parlament,
Mas ha constatat que el Congrés i l'Estat en gene-
ral "han perdut una nova oportunitat". "La mà dels
catalans estava estesa, hi havia voluntat d'acord,
però aquesta mà estesa no ha estat corresposta",
ha lamentat. Ara bé, el president ha garantit que
Catalunya continuarà amb la mateixa actitud de

diàleg i de voluntat d'arribar a acords malgrat la
votació "dolorosa" del Congrés. El procés, com ja
va apuntar diumenge, continuarà tot i que el rebuig
de PP i PSOE. Aquesta votació no és un punt i final
sinó un "punt i apart", i aquí s'ha adreçat als cata-
lans, però també als espanyols i a la comunitat
internacional per insistir que les institucions catala-
nes buscaran a partir d'ara la construcció de
marcs legals per poder fer la consulta el 9 de
novembre. "Fem una aposta profunda per la
democràcia. Punt i apart, el procés segueix, ani-
rem endavant i buscant en tot moment aquest
acord que ens ha sigut negat, però sabent que al
final, la voluntat del poble no la pot aturar una vota-
ció al Congrés" (acn).

Editorial

El procés continua

Des del Consell Comarcal del Baix Ebre, i en
resposta a l’article d’opinió del senyor
Josep Prieto Escoda, publicat la darrera
setmana, volem diluir alguns dubtes pel que
fa al servei de transport escolar a la comar-
ca del Baix Ebre.
En primer lloc, en cap moment s’ha deixat
de transportar l’alumnat d’educació obli-
gatòria a causa de les retallades ni de la jor-
nada compactada, tal i com es diu a l’article
d’opinió. En aquest sentit, continuem ofe-
rint, com hem fet fins ara, el servei de trans-
port gratuït als alumnes d’ensenyament obli-
gatori que es veuen obligats a desplaçar-
se per manca d’oferta educativa en el seu
municipi, d’acord amb el que preveu el
decret 161/1996.
Pel que fa als alumnes de Batxillerat, el
Consell Comarcal no té l’obligatorietat de
prestar-los aquest servei, ni l’ha tinguda
mai, ja que es tracta d’un ensenyament pos-
tobligatori. Ara bé, l’ens comarcal, per tal
de cobrir les places vacants dels autobusos
de transport escolar -en el cas que n’hi hagi-
, ofereix la possibilitat als alumnes de fer-ne
ús, amb un copagament del servei per part
dels ajuntaments i/o famílies, i així ha estat
sempre. Aquesta possibilitat existia i conti-
nua existint, sempre condicionada a l’e-
xistència de places vacants.

En el cas de Tivenys, els alumnes de
Batxillerat podrien fer ús del servei de trans-
port en el cas que hi haguessin places
vacants, però en aquest moment, no n’hi ha
i l’autobús és de la màxima capacitat possi-
ble. Per tant, aquests alumnes resten a l’es-
pera de possibles baixes i se’ls atorgaran
les vacants per ordre d’entrada de la seva
sol·licitud al registre general del Consell
Comarcal.

Consell Comarcal 
del Baix Ebre

Aclariments sobre el transport escolar

Opinió

Dues cases d’infants, a Tortosa i a Gandesa

La Generalitat obrirà dos cases d'infants a
Tortosa i Gandesa, les primeres de la
demarcació de Tarragona. 
És un recurs "preventiu" adreçat a xiquets
entre 12 i 18 anys en situació de risc o
desemparament i les seves famílies. El
Departament de Benestar Social i Família
obrirà d'aquí a dos mesos dos cases d'in-
fants a les Terres de l'Ebre que també
seran les primeres de la demarcació de
Tarragona. S'ubicaran a Tortosa i Gandesa
i podran acollir vuit xiquets amb les seves

famílies. Com ha explicat la directora dels
serveis territorials de Benestar, Manolita
Cid, és un recurs "preventiu" residencial
per treballar amb xiquets en situació de
risc i el seu entorn familiar. 
L'objectiu és ajudar als progenitors a recu-
perar la seva capacitat per tirar endavant
el seu entorn familiar, i evitant que la
Generalitat hagi d'assumir la tutela d'a-
quests joves. Les dos cases estaran ges-
tionades per la Fundació Acció Social
Infància (FASI).
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Les reaccions no s’han fet
esperar (324.cat). 
Núria de Gispert, “la
Declaració de Sobirania
continua vigent perquè té
efectes polítics i no jurídics.
El govern nega que la crea-
ció de la comissió pel dret a
decidir sigui un acte d'insu-
bordinació”.
Rivera adverteix Mas que
“tot el seu full de ruta aca-
barà jutjat per un tribunal “.
Sánchez-Camacho cele-
bra “la resolució del
Constitucional i exigeix que
el Parlament l'acati”. 
Herrera creu que “la millor
resposta davant de la reso-
lució del Constitucional és
continuar amb el camí del
dret a decidir”.
Pere Navarro afirma que
“el PSC ja va advertir que la

Declaració de Sobirania
era il·legal”.
Junqueras assegura que
“el full de ruta sobiranista
es mantindrà digui el que
digui el Tribunal
Constitucional”.
Artur Mas qualifica
d'"insòlita" i "preocupant"
la suspensió de la
Declaració de Sobirania,
però assegura que "el
camí segueix". Al final, la
voluntat del poble no la pot
aturar una votació al
Congrés.

Mobilitzacions
Davant la negativa del
Congrés a què el Poble de

Catalunya pugui decidir el
seu futur exercint el seu
dret a vot, Òmnium Cultural
a les Terres de l’Ebre va
convocar a participar en un
especial del Pastisset Party
a Tortosa, un acte emmar-
cat en la campanya 'Un País
Normal' d'Òmnium Cultural
(imatge de la foto). El lloc
escollit va ser el C/St Blai
amb C/Cervantes de
Tortosa i l'acte consistia en
estripar voluntàriament,
pels ciutadans que van
voler participar de l’activi-

tat, tants NO com vots con-
traris a la consulta va haver
al Congrés dels Diputats.
Finalment es va acabar
llençant quaranta-nou glo-
bus verds, en senyal d’es-
perança en la reivindicació
democràtica que s’està
duent a terme.
Amb la lectura del manifest,
es va voler afirmar que el
poble de Catalunya i la
majoria del catalanisme
polític ha buscat sempre el
diàleg i l’encaix amb l’Estat
espanyol i la resposta sem-
pre ha estat un no: no a
l’Estatut, no al pacte fiscal i
dimarts passat no a la con-
sulta.Segons declaracions
d’Àitor Pérez, membre de la
junta territorial: “L’objectiu
era presentar l’acció en
positiu: és normal que
diguem que sí, sí a la
democràcia, sí a les urnes,
sí a la consulta per decidir
com podem viure millor.
Som una nació i és normal
que vulguem decidir sobre
tot allò que ens afecta, com
volem la nostra economia,
l’educació, la cultura o els
nostres rius”. Els actes de
la Comissió del Pastisset
Party continuaran, el proper
està previst pel dissabte 26
a les 19h al Museu de la
Vida a Santa Bàrbara. En
general, a partir d’ara se’n
preveuen més. A seguir. 

Continuar amb el camí del dret a decidir

El Congrés ha dit NO a
la proposta presentada
davant la Cambra pel
Parlament de
Catalunya. D'un total de
347 vots 299 han votat
en contra, 47 a favor i hi
ha hagut l'abstenció
esperada de Coalició
Canària. 

El Congrés diu no a la consulta de Catalunya, amb el 86,17 % dels vots de la càmera

Omnium Cultural va convocar un acte dimecres, a Tortosa. Es preveuen més mobilitzacions a partir d’ara

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Ahir es va celebrar a la
Ràpita l'assemblea de
"Saborea España" amb
l'assistència de nombro-
ses autoritats i tècnics de
les principals ciutats
espanyoles que treballen
cap al desenvolupament
del turisme gastronòmic.
‘Saborea España’ és una
xarxa de promoció turísti-
ca a través de la gastrono-
mia. Les destinacions
adherides gaudeixen de la
promoció que significa
pertànyer  a una associa-
ció d’aquesta índole. 
Diverses qüestions es van
tractar ahir a la Ràpita
destacant el plantejament

d’internacionalització de
cada destinació: “no es
pot oblidar el mercat
nacional però els objec-
tius, aprofitant la platafor-
ma existent a l’associació,
ha de ser arribar més
lluny”.
Tourspain donarà suport a
‘Saborea Espanya’ per
poder aconseguir aquesta
internacionalització comen-
tada. 
Un altre dels punts de l’as-
semblea celebrada a la
Ràpita ha estat el treball
conjunt de destinacions,
tot mantenint cadascuna
la seua essència i identi-
tat. En aquest sentit, per a

la Ràpita,seria treballar
més conjuntament amb
Cambrils, Vinaròs o
València, les més prope-
res, sense perdre la proò-
pia identitat, per a poder
unir esforços i assolir les
fites establertes.
Des de la regidoria de
Turisme de l’Ajuntament
de la Ràpita s’ha valorat
positivament l’assemblea
així com el fet d’estar coo-
perant amb aquesta plata-
forma de promoció “per
tot el que representa la
per localitat per la seua
difusió a nivell turístic a
través de la seua gastro-
nomia”. 

Assemblea ‘Saborea España’ a la Ràpita
Ahir dijous

Artur Mas:
“Es preocupant la
suspensió de la
Declaració de

Sobirania, però el
camí segueix”

Oriol Junqueras:
“El full de ruta 
sobiranista es

mantindrà digui el
que digui el

Tribunal
Constitucional”

Joan Herrera:
“La millor resposta

davant de la 
resolució és seguir

amb el camí del
dret a decidir”

Núria de Gispert:
“La declaració de
Sobirania continua
vigent. Té efectes

polítics i no
jurídics”

A l’acte de 

dimecres,  

299 butlletes de NO

estripades i 47 

globus verds 

enlairats en senyal

d’esperança
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EN UN MINUT

-El Servei Català de Trànsit
(SCT) ha instal·lat el control
de velocitat per trams entre
La Ràpita i Amposta, en un
recorregut de 4,4 km de la N-
340 que llegeix la matrícula
dels vehicles si han sobrepas-
sat la velocitat permesa.
-Josep Poblet havia de
declarar aquest dimecres
davant del jutge del cas
Innova, però finalment no va
fer-ho. El president de la
Diputació de Tarragona i
alcalde de Vila-seca va ser
imputat pel jutge d'instrucció
número 3 de Reus per cinc
presumptes delictes relacio-
nats amb el macrocas
Innova. S'ha presentat un
recurs de reforma contra el
procediment. Ell i els altres
sis regidors imputats, creuen
que el jutge del cas Innova no
és competent per jutjar-los a
ells ja que Vila-seca no és par-
tit judicial de Reus. Informació
d’Aguaita.cat.
-Els socialistes han presen-
tat una proposta de resolució
conjuntament amb el PP i
Ciutadans demanant-ne una
regulació urgent per donar
solució a la problemàtica que
pateixen les ramaderies a les
Terres de l’Ebre.
-Un guàrdia civil acusat de
donar cobertura a un desem-
barcament de tres tones
d'haixix l'octubre del 2007 a
Alcanar confessa que va fer-
ho per necessitat econòmi-
ca. La fiscalia sol·licita per als
acusats penes de més de
100 anys de presó i més de
300 MEUR de multa.

-Ecologistes en Acció ha
manifestat que el Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre "conté errors de càlcul
bàsics i greus deficiències
d'analisi pel que fa a la quan-
tificació dels recursos hídrics
disponibles; la valoració dels
efectes del canvi climàtic, les
sequeres i les inundacions; la
no avaluació de l'estat de les
masses d'aigua més comple-
xes". Va presentar l’informe a
l'Agència Catalana de l'Aigua.

Més notícies

El Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data 2/08/2012, va aprovar provisionalment la imposició i, simultàniament, l'ordenació de contribucions especials per exe-
cutar l'obra municipal ordinària anomenada “urbanització de la prolongació del C/ Magallanes (tram C/ Trafalgar i Hernan Cortés), de les Cases d'Alcanar”, al t.m. d'Alcanar.
L'acord d'aprovació inicial va estar exposat al públic mitjançant edictes al BOP de Tarragona núm. 200, de data 29/08/2013, al DOGC núm. 6449, de data 29/08/2013, al Diari
Mes Ebre, de data 6/09/2013, per un termini de 30 dies hàbils, i amb exposició al Tauler d'Anuncis d'aquest ajuntament. . 

El Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data 27/02/2014, va desestimar les al·legacions presentades i va aprovar definitivament la imposició i, simultàniament, l'or-
denació de contribucions especials per executar l'obra “urbanització de la prolongació del C/ Magallanes (tram C/ Trafalgar i Hernan Cortés), de les Cases d'Alcanar”.  

La qual cosa es fa pública en compliment del que assenyala l'art. 17.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.

No obstant això, si es vol impugnar l'aprovació definitiva, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dic-
tat, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de l'última publicació d'aquest anunci, segons preveu l'article 14.2 del Reial decret legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

Alcanar, 7 de març de 2014 L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
de desestimació al.legacions i aprovació definitiva urbanització prolongació C/ Magallanes 

(tram C/ Trafalgar i C/ Hernán Cortés) de les Cases d'Alcanar

El president de la
Generalitat, Artur Mas, va
rebutjar, de manera contun-
dent, que hi hagi cap
paral·lelisme entre l’actual
procés democràtic i pacífic
que viu Catalunya i l’esperit
de violència viscut en èpo-
ques de la història recent.
“El futur no es construeix
amb violència, sinó amb
democràcia i permetent
votar els pobles que han llui-
tat a la seva història per ser
pobles”, i va agefir “nosal-
tres volem decidir el nostre
futur, i aspirem i anhelem la
llibertat, però volem deixar
clar que sempre ho farem
d’una manera rotunda i com-
promesa, i amb un esperit
absolutament pacífic i radi-
calment democràtic”. 

El cap del Govern, que va
presidir dissabte la comme-
moració del 75è aniversari
de la Batalla de l’Ebre, a l'es-
glésia de Sant Pere, al muni-
cipi de Corbera d’Ebre, va
criticar el fet que “des d’una
homilia es digués que l’espe-
rit de la guerra civil era viu”,
i va subratllar “des d’aquí,
des de Corbera d’Ebre, diem
ben fort que mai més cap
guerra, mai, ni civil, ni de de
cap altre tipus, perquè totes
són incivils, sense excep-
ció”.
“La llibertat, l’autogovern, el
progrés, la integració i la
democràcia són coses
importants, però res mereix
ni un gram de violència, ni
per part d’uns ni per part
d’altres, i tot mereix un
estricte i escrupolós respec-
te”, va destacar el president,
i va continuar dient que“no
ens apartarem ni un mil·líme-

tre d’aquí i, per això, és de
lamentar que gent que té
altes responsabilitats pugui
introduir el record de les
guerres com si fos una cosa
que pot tornar a aflorar; no
serà així, de cap manera”.
En el decurs de l’acte de
commemoració de la Batalla
de l’Ebre, el president va
rebre la Flama de la
Germanor, de mans d’un veí

de 76 anys de Corbera
d’Ebre i d’un nen de 6 anys
de la Sénia, i va encendre un
fanalet, que simbolitza la
germanor dels territoris
ebrencs que varen viure la
Batalla de l’Ebre“.
Prèviament a l’acte institu-
cional, el president va inau-
gura el monument comme-
moratiu “La Foradada”, obra
de l’artista Josep Cañada.
“Som una nació perquè hem
sabut conservar la nostra
cultura” El president Mas va
seguir la seva visita per les
Terres de l’Ebre, amb una
visita institucional al municipi
de Masdenverge, on fou
rebut pel seu alcalde, Álvaro
Gisbert. El cap de l’Executiu
va fer una visita al Centre cul-
tural Masdenverge Actiu. El
Centre ha suposat una inver-
sió d’1,3 ME, finançats per
la Unió Europea, la
Generalitat i la Diputació. 

L’Ametlla de Mar serà de l’1
al 4 de maig la seu del
Mangatuna, braç sorgit del
Saló del Còmic de
Barcelona. 
En el marc de les Jornades
Gastronòmiques de la
Tonyina Roja, L’Ametlla de
Mar acollirà projeccions de
pel·lícules, desfilades i con-
certs amb el Manga com a
protagonista.
Les activitats es duran a
terme en tres espais, a la
sala de la SCER (Societat
Cultural Esportiva i
Recreativa), al Poliesportiu

Municipal, i al Centre
d’Interpretació de la Pesca
(CIP). “Aquest projecte s’en-
gega des de l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar i el Grup
Balfegó aprofitant les siner-
gies que té aquesta empre-
sa calera amb el Japó.
Creiem que és una novetat
que suposa un pas enda-
vant per l’Ametlla de Mar”,
subratlla Andreu Martí,
Alcalde de l’Ajuntament de
l’Ametlla. 
La presentació ha anat a
càrrec dels organitzadors
del Mangatuna, des de

l’Ajuntament, Andreu Martí,
alcalde de l’Ametlla, i des
del Grup Balfegó Montse
Brull. També han estat pre-

sents Shigeharu Orihara
Cònsol general adj. del
Consolat del Japó a
Barcelona, Carles Santa

Maria del Ficòmic, i
Menene Gras, Directora de
Cultura i Exposicions des de
la Casa d’Àsia.

«El futur no es construeix amb violència, sinó que
amb democràcia i permetent votar els pobles»

El president Mas va estar a l’Ebre, a Corbera i a Masdenverge, dissabte passat

L’Ametlla de Mar serà seu de l’1 al 4 de maig

ACTUALITAT

Es presenta el Mangatuna
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El projecte Ribera d’Ebre
VIVA, impulsat pel Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, ha organitzat un
viatge a Minsk (Bielorússia)
amb empreses del sector
de la fruita dolça de pinyol
de la comarca, per conèi-
xer el funcionament del
mercat bielorús i fer un pri-
mer pas per establir rela-
cions comercials. El viatge
s’ha dut a terme entre els
dies 1 i 4 d’abril, i ha com-
portat un total de 10 entre-
vistes i 2 visites per posar
en contacte a les principals
empreses de fruita dolça
de pinyol de la Ribera
d’Ebre amb una mostra
molt representativa dels
principals importadors i
retailers del mercat bielo-
rús.
Les empreses assistents al
viatge representen el 90%
en producció de fruita
dolça de pinyol de la
comarca i, en els propers

mesos, contractaran més
de 2000 persones per
desenvolupar la seva activi-
tat. Concretament, hi han
participat l’empresa La
Coma, amb el seu director
Carlos Lozano i la gerent
Carme Ferré; el Grup
Fruiter de Benissanet amb
el seu gerent, Marc Piñol; i
l’empresa de Tivissa
Cerima Cherries, amb
Josep Enric Cedó i Roderic
Cedó. Per part del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre hi ha participat el
seu president Jordi Jardí, i
Pili Carballo, directora del
projecte Ribera d’Ebre
VIVA. Pel que fa a la consul-
tora encarregada del pro-
jecte, Cluster
Development, hi han assis-
tit Eduard Ribas i Adriana
Cantos.
El president del Consell
Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Jordi Jardí, ha des-
tacat que aquest viatge “és
la tercera etapa d’un de
llarg recorregut”, iniciat fa
un parell d’anys a

Amsterdam (Holanda) i l’any
passat a Moscou i Sant
Petersburg (Rússia), per
donar a conèixer “la quali-
tat dels nostres produc-
tes”. El president comarcal
ha explicat que els motius
pels quals s’ha prioritzar
aquest país són perquè, tot
i ser un mercat petit,
Bielorússia està experimen-
tant un fort creixement. En
els últims anys ha passat

de destinar 4.900 tones de
fruita pel consum intern
l’any 2003 a prop de
29.700 tones en la cam-
panya del 2013. A més,
s’ha convertit en una porta
d’entrada a la república
russa, destinant a la reex-
portació a Rússia algunes
de les importacions del
país gràcies a l’acord dua-
ner d’ambdós països.
També ha destacat que

Espanya és el principal
importador de fruita de pin-
yol del país. Durant la seva
intervenció, Jordi Jardí, ha
valorat molt positivament el
viatge pel coneixement que
comporta del mercat bielo-
rús i del seu funcionament,
i ha avançat que a finals de
maig i amb el sector de l’oli
de la Ribera d’Ebre, tindrà
lloc un altre una altra expe-
dició a Dubai. Per la seva
part, els empresaris han
manifestat estar molt satis-
fets amb el viatge i les reu-
nions realitzades que els
han permès tenir l’oportuni-
tat d’establir relacions
comercials, fet que els
suposaria l’oportunitat d’in-
troduir-se al mercat
Bielorús de manera directa,
sense intermediaris.
Aquesta activitat s'emmar-
ca dins del projecte "Ribera
d'Ebre VIVA" que compta
amb el suport de la totalitat
d’ajuntaments de la comar-
ca, 19 entitats públiques i
privades i més de 130
empreses riberenques.

El dilluns 7 d'abril se va
signar a la casa de la vila
de Móra d'Ebre l'acord de
col·laboració entre
l'Ajuntament de Móra
d'Ebre i l'empresa
EngiSystem Technology,
desenvolupadora de la pla-
taforma de dinamització
Kiuget. 
Amb aquest acord les dos
parts uneixen esforços

per tal de fer més atrac-
tius per als ciutadans de
Móra d'Ebre i de la comar-
ca tots els actes que des
de qualsevol àrea de
l'Ajuntament es proposi en
els àmbits de l'esport, la
cultura, les festes...
Kiuget és una eina de pro-
moció com les de tota la
vida, amb la característica
d'estar orientada en els

mitjans tecnològics
actuals.
Aquesta base tecnològica
fa que Kiuget sigui una
eina de col·laboració i
dinamització oferint la
possibilitat a les activitats
econòmiques de la comar-
ca de tindre visibilitat a la
plataforma, amb difusió
via internet i via disposi-
tius mòbils.

L'Ajuntament d'Ascó ha ini-
ciat un procediment admi-
nistratiu per renovar l'equi-
pament de l'emblemàtic
Estadi municipal i aprofitar
tot el seu potencial esportiu.
L'objectiu és aprofitar el
període d'aturada de com-
petició del Futbol Club Ascó,
que milita a la Tercera
Divisió. Els treballs contem-
plen substituir la gespa del
camp de futbol, molt dete-
riorada per l'ús intensiu que
se n'ha fet els últims anys, i
canviar el paviment de la
pista d'atletisme. El projecte
preveu demolir l'actual pavi-
ment de la pista, instal·lat ja
fa anys i que s'ha anat fent
malbé, així com part de l'e-
quipament esportiu. La
canaleta que evacua l'aigua
de pluja està malmesa, el
que provoca concentra-
cions d'aigua que perjudi-
quen el paviment sintètic.
Un cop reparat el sistema
de drenatge, s'instal·larà un
paviment nou que complirà
amb la norma europea per
espais esportius a l'aire lliu-
re (UNE-EN 14877:2006). A
més, també es canviarà l'e-
quipament esportiu de la
gàbia de llançaments i l'obs-
tacle de la ria.
Les obres a l'Estadi formen
part d'un paquet de millores
impulsat per l'Ajuntament al
complex esportiu.
Recentment el camp de fut-
bol annex s'ha dotat de
gespa artificial, un edifici de
serveis i una coberta per la
grada, entre altres. Aquest
conjunt d'actuacions van ser
inaugurades recentment
amb la presència de l'alcal-
de d'Ascó, Rafael Vida, la
representant territorial de
l'Esport a les Terres de
l'Ebre, Cinta Espuny i el pre-
sident de la Federació
Catalana de Futbol, Andreu
Subies.

Ascó renovarà
l’equipament

esportiu

El sector de la fruita dolça de pinyol de la Ribera
viatja a Bielorússia per explorar el mercat 

I establir-hi relacions comercials

Per a dinamitzar els actes culturals, esportius i lúdics de la capital de la Ribera

ACTUALITAT

Móra d’Ebre i Kiuget uneixen esforços

L’escriptor rapitenc Miquel
Reverté va fer ahir dijous,
al Museu de la Mar, la pre-
sentació del seu darrer tre-
ball, ‘Cròniques d’una mar
desapareguda’, amb la
qual va obtenir el Premi
Nostromo. 

A més de l’autor de la
novel.la, en els parlaments
protocolaris d’ahir, va inter-
venir-hi el regidor de

Mitjans de Comunicació i
Hisenda, Batiste Forcadell;
el president de l’Associació
Nostromo, Agustí Montori,
i la representant de
l’Editorial Joventut, Maria
Borotau. L’escriptor local,
Llàtzer Carles, va ser el
presentador de l’acte. Es
van exhaurir els llibres en la
jornada d’ahir i es confia en
què sigui un èxit en el pro-

per Sant Jordi. Cal desta-
car que una àmplia repre-
sentació de l’Associació
Nostromo es va desplaça
des de Barcelona fins la
Ràpita per gaudir de l’acte
de presentació. L’autor es
mostrava “molt satisfet.
Quan un treball es publica i,
a més, és reconegut, la
valoració només ser positi-
va. Es molt reconfortant.

Esperem que de cara a
Sant Jordi tingui una bona
acceptació. Es la major
recompensa que pot tenir
un escriptor”. 
Miquel Reverté també
estarà a Amposta el proper
22 d’abril, a la Biblioteca,
quan rebrà el Premi Ciutat
d’Amposta 2013 per la
novel.la ‘Brilla un Far entre
les Dunes”. 

‘Cròniques d’una mar desapareguda’ va guanyar el Premi Nostromo, el passat mes d’octubre

Miquel Reverté presenta la seua darrera obra

La gespa i la pista
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Després de més de dos
anys de formació i un tre-
ball continuat amb els 77
treballadors de la residèn-
cia, el passat 14 de febrer
L'Onada la Ràpita va rebre
la visita de la Dra. Ana
Urrutia, Presidenta de la
Fundación Cuidados
Dignos per poder ser un
“Centre no subjeccions”,
de la Norma Libera-Ger.
L'Onada la Ràpita va acre-
ditar-se com a centre que
treballa seguint l’atenció
centrada a la persona i que
prioritza la llibertat i cultura
del moviment, ja que no
limita ni impedeix els movi-
ments als residents, elabo-
rant un pla de treball que
garanteix la seguretat dels
residents, però deixant i
prioritzant el seguir cami-
nant, posant-se drets, i
movent tot el possible,
sempre d’acord amb les
famílies, en els casos on

troben algun tipus de
demència o deteriorament
cognitiu; apostant així per
la llibertat i dignitat de les
persones que hi viuen.
L'Onada Serveis és un
grup que treballa per brin-
dar la màxima qualitat a
tota la xarxa de serveis
que presenten i proposen a
la gent gran, amb una aten-
ció personalitzada en fun-
ció de cada usuari i presen-
tant varietat de respostes
dirigides a atendre de
manera integral tot tipus
de necessitats que plante-
gi l’etapa de la vellesa. 
La qualitat dels serveis,
així com la capacitat d’in-
novació en l’atenció a la
gent gran, són els factors
més importants del grup.
La Norma Libera-Ger és un
conjunt de principis que
tenen com a objectiu
garantir la gestió de les
subjeccions restrictives
(cinturons i arnesos) i la
possibilitat d’eliminar-les
(sense perdre la seguretat
de la persona dependent)
al centre on viuen.

La certificació de “Centre
No Subjeccions” suposa un
reconeixement més a
aquesta bona feina i, espe-
cialment, a l’excel·lència en
les Cures Sense
Subjeccions i Centrats en
la Persona que ofereix la
residència. 

El treball de totes les per-
sones del centre serveix
d’exemple i demostració
que una altra forma d’aten-
dre a les persones grans
és possible, sobre la base
d’unes cures segures, res-
pectuoses i lliures de sub-
jeccions.

Francesc Miró serà el candi-
dat del PSC a Amposta amb
vista a les eleccions munici-
pals de 2015. Així ho va
aprovar l’assemblea local
de l’agrupació socialista.
Miró és alcalde de Godall
des del 1999 i diputat pro-
vincial des del 2007. Va ser
regidor a l’Ajuntament
d’Amposta. És primer secre-
tari del PSC del Montsià i
membre del Consell

Nacional de la Federació de
Municipis de Catalunya.
Nascut al 1960, és pare de
dos fills. El ja alcaldable
socialista ha anunciat que
“afronto aquest repte amb
molta il·lusió i ganes de tre-
ballar amb el convenciment
que aportaré la meva expe-
riència i dedicació a l’àmbit
municipal per liderar l’alter-
nativa serena que necessita
Amposta després de gaire-

bé 28 anys de govern de
CiU”, ha subratllat. Va refer-
mar el seu compromís amb
els ampostins i ampostines:

“El meu principal objectiu és
estar al servei de les perso-
nes, especialment en un
moment de dificultat com

l’actual, i fer que Amposta
recuperi el lideratge que
malauradament ha perdut
els darrers anys”.

Fins al 15 de maig, a
l'Oficina Municipal d'atenció
al Ciutadà (OMAC) de
l'Ajuntament de la Ràpita, es
poden sol·licitar els ajuts
per fer front al pagament de
la contribució urbana i l’im-
post de vehicles, adreçat a
les famílies amb dificultats
econòmiques.
A més també es podran pre-
sentar, fins el 31 de desem-
bre, les sol·lictuds d'ajut per
a aquelles persones físiques
subjectes passius de l’im-
post sobre l’increment de
valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana davant de
l’Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita, que es meriti i
es tramiti a partir de l’1 de
gener de 2013, per la trans-
missió del seu habitatge
habitual per causa de dació
en pagament d’un deute
hipotecari o d’execució hipo-
tecària.

Ajuts per fer front 
al pagament de la
contribució, a la

Ràpita

El Consell Comarcal del
Montsià, a través de les
àrees de Joventut i Atenció a
les Persones i del Servei
d’Intervenció Especialitzada
de la Fundació Privada
Montsià, van presentar el
passat dissabte a Sant
Carles de la Ràpita els tallers
“Caixa d’Eines”, un nou pro-
jecte de formació destinat al
món de l’educació en el lleu-
re al Montsià. El projecte
consisteix en la realització de
tres tallers formatius que es
duran a terme a la Ràpita,
durant el mes d’abril. La pri-
mera de les sessions va tenir
lloc dissabte, sota el títol “El
trencaclosques de la violèn-
cia masclista”.

‘Caixa d’Eines’, un
nou projecte de

formació

La Residència L'Onada la Ràpita rep 
l’acreditació de «Centre No Subjeccions»

No impedir ni limitar els moviments dels residents són alguns plans de treball que han permès al centre rebre aquesta acreditació

“El meu principal objectiu és estar al servei de les persones i fer que Amposta recuperi el liderat que ha perdut els darrers anys” 

ACTUALITAT

Francesc Miró, escollit candidat del PSC a l’alcaldia d’Amposta

“Després de més de
dos anys de 

formació i d’un 
treball continuat

amb els 
77 treballadors de la

residència”
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EN UN MINUT

-El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila,
considera "improbable" que el
govern francès accepti la
possibilitat d'un transvasa-
ment del riu Roine que estu-
dia l'executiu espanyol amb
el suport de la Generalitat.
Vila ha declarat el seu "escep-
ticisme important" sobre la
concreció del projecte, espe-
cialment, després dels últims
canvis polítics operats a
França.

-El secretari d'Ocupació i
Relacions Laborals, Joan
Aregio, visita avui les Terres
de l'Ebre. A primera hora es
reunirà amb empresaris de la
zona per avaluar les políti-
ques actives d’ocupació
desenvolupades pel SOC.
Cap a les 11h visitarà
l’Escola d’Hostaleria Pons de
Sant Carles de la Ràpita i
atendrà els mitjans de comu-
nicació. A les 13h mantindrà
una reunió de treball amb res-
ponsables de CEMEX a la
planta que la cimentera té a
Alcanar Tancarà el programa
per la tarda trobant-se a Flix
amb l’alcalde de la localitat,
Marc Mur, i el comitè d’em-
presa d’ERCROS.

-El Consell Comarcal del
Baix Ebre inicia el seminari
“Vull Exportar!”. L’ens comar-
cal del Baix Ebre ha posat en
funcionament el primer dels
tres seminaris dirigits a les
empreses dels sectors turís-
tic i agroalimentari del territo-
ri. En aquest, presentat
aquest tarda al viver d’empre-
ses Baix Ebre Innova, els par-
ticipants podran esbrinar
com incrementar les seves
vendes obrint nous canals de
comercialització.

-Del 29 de març fins el 12
d’abril, segones Jornades
Gastronòmiques de
l’Escamarlà a la Ràpita.

-La música contemporània
instrumental, el free-jazz, l'e-
lectroacústica i l'experimen-
tació sonora confluiran el pro-
per mes de juliol a Flix en el
primer Sirga Festival, amb
vocació internacional impul-
sat pel músic i artista sonor
flixanco, Joan Bagés.

-La Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres
del Sénia ha tramès una
carta al ministre per demanar
la certificació de l’aturada del
projecte Castor. 

-ANAV arriba a un acord amb
els ajuntaments de l'àrea d'in-
fluència de les tres centrals
nuclears per tal de prioritzar
la contractació de mà d'obra
local durant la 22ena. recà-
rrega de combustible del
grup 2 d'Ascó, prevista per al
proper mes d'octubre.

Més notícies

El passat dimecres 2 d’abril, els
alumnes de P2 de l’Escola
Bressol L’Hortet van realitzar
una sortida per visitar alguns
edificis municipals de Deltebre.
Vam començar per les
dependències de la Policia
Local. “Allí vam poder veure de
primera mà, quina feina fan els
policies locals, quin uniforme
porten, quin cotxe tenen, etc.
Després vam visitar la
Biblioteca, on ens van explicar
com és que hi havia tants de lli-
bres i per a què es feien servir.
Com sempre, van ser molt ama-
bles i no ens van deixar marxar
sense explicar-nos un conte.
Els infants es van quedar boca-

badats escoltant-lo... Al final de
la visita, Amado Cebolla ens va
acompanyar per dins la ràdio.
Allí ens van ensenyar com posa-
ven la música, com s’explicaven
les notícies que passaven pel
poble... Finalment, vam poder
entrar a la Sala de Plens de
l’Ajuntament. Allí vam tenir la
visita del senyor Jose Emilio
Bertomeu, Alcalde de Deltebre,
que ens va explicar quines fei-
nes fa un alcalde (imatge de la
foto). Com sempre, des de
L’Hortet volem donar les grà-
cies a l’Ajuntament de Deltebre
per poder realitzar la visita.
L’any que ve, tornarem!”

Sortida dels alumnes de l’Escola
Bressol L’Hortet de Deltebre

L’ens comarcal del Baix Ebre i
l’Obra Social “la Caixa” han presen-
tat un acord de col·laboració
per tal d’enfortir el projecte social
Tiquet Fresc. Un projecte que per-
met cobrir les necessitats bàsi-
ques d’alimentació de la població
amb menys recursos econòmics
mitjançant una sèrie de tiquets de
consum que es faciliten des dels
serveis socials de l’ens comarcal.
Amb aquest acord, l’Obra Social “la
Caixa” aportarà una quantitat de
15.000 EÛ que permetrà
sufragar part dels 30.000Û inicials
d’aquesta prestació de l’ens comar-
cal. En aquest sentit, el president
del Consell Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha volgut agrair el gest
realitzat per l’entitat i ha manifestat
que “amb la rúbrica d’aquest acord
fem un pas endavant per tal de
continuar estant al costat i al servei
de totes aquelles famílies més
desafavorides de la comarca, i per
garantir un servei pioner al territo-
ri”. El projecte compta amb cinc
tipologies de tiquets depenent del
producte i valor econòmic: carn
(10 E), peix (15 E), fruita i verdura
(10 E), làctics (10 E) i pa (7 E). Els
tiquets es distribueixen amb una

periodicitat determinada atenent
als criteris objectius marcats pels
professionals dels serveis socials
de l’ens comarcal i es poden bes-
canviar a qualsevol dels 64 establi-
ments adherits a la campanya. En
aquesta línea, Soler ha afegit que
“el Tiquet Fresc compleix una doble
vessant ja que, en primer lloc, es
dóna assistència a totes aquelles
famílies que no tenen recursos per
adquirir alimentació fresca i, en
segon lloc, dinamitza el petit
comerç local ja que amb el bescan-
vi dels tiquets els botiguers s’asse-
guren un ingrés extraordinari”.

Blindatge del projecte 
Tiquet Fresc

Un any més la Plaça Nova,
de l’Ametlla de Mar, s’om-
plirà de colors, olors i arte-
sania aquest cap de setma-
na 12 i 13 d’abril amb la
Fira Alternativa. I és que una
vuitantena de firants hi par-
ticiparan, a més d’una vuite-
na d’entitats locals hi seran
presents. Destacar, a més,
enguany la forta participa-
ció local. La Fira Alternativa,
una fira totalment consoli-
dada a nivell local i territo-
rial, amplia aquesta vint-i-
tresena edició els seus
espais ja que a la Plaça
Nova trobarem parades i
activitats, però també es
realitzaran activitats a la
Plaça Joan Miró. La Fira, a
més, cada any fa un pas
endavant i augmenta el
nombre d’activitats
paral·leles a les parades.
En aquesta edició hi haurà
conta contes, activitats rela-
xants, tallers de dibuix i
com a novetat el passeig

amb ruquets per als més
petits. A més, no faltarà la
música amb el grup Dixie
de l’EMMA, el Grup de flau-
tes de l’EMMA, i la batucada
Kalakatà. “Aquesta fira es
un repte pel volum d’activi-
tat que representa.
Totalment consolidada, és
una fira dissenyada perquè
gaudeixin grans i petits i on
cada any s’intenta evolucio-
nar”, explica la Regidora de
Cultura, Eva del Amo.
I és que des de l’organitza-
ció, Blanca Pasqual, de
l’empresa Management i
Disseny d’espectacles,
explica que “aquesta fira és
concep com una proposta
per a tots el públics”.
A més, aquest any com a
novetat és realitzaran dos
sorteigs, a la Plaça Nova,
on els afortunats guanyaran
una cistella amb tot de pro-
ductes naturals obsequiats
pels propis firants partici-
pants. Finalment, recordar
que en el marc de la Fira
Alternativa aquest diumen-
ge, a partir de les 12 del

migdia a la Plaça Joan
Miró tindrà lloc la Diada
Castellera. 
La Cala rebrà los Minyons
de Terrasa, la Colla
Castellera de Sant Pere i
Sant Pau, i Los Xics
Caleros. 
D’altra banda, recordar que
aquest cap de setmana
també s’organitza la 1a.
Fira del Comerç Local pels
carrers peatonals de
l’Ametlla de Mar.

1ª Fira del Comerç Local
Aprofitant la gran afluència
de visitants que durant el
pròxim cap de setmana es
desplaçaran fins a la pobla-
ció, Ajuntament i comer-
ciants han posat en marxa
la 1ª Fira del Comerç local.
Aquesta iniciativa se centra-
litzarà al carrer Andreu
Llambrich, molt prop de la
Fira Alterativa, on 40
comerços de la vila trauran
els productes al carrer, ofe-

rint les seves propostes als
visitants. Albert Medrano,
regidor de Comerç explica-
va que, “es una iniciativa
sorgida de les converses
que mantenim periòdica-
ment amb els comerciants i
si consideren que aquesta
és una eina valida per a la
seva promoció, per nosal-
tres també. Volem estar al
seu costat i que ens facin
arribar qualsevol idea que
ajudi a millorar”.

Una vuitantena de parades participaran 
a la 23a edició de la Fira Alternativa

En aquesta nova edició, aquest cap de setmana, hi haurà vuit entitats de l’Ametlla de Mar i un alt nombre d’artesans locals

ACTUALITAT
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La Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana
de Catalunya, com ja és
habitual a l’entorn del 14
d’abril, organitza diversos
actes per commemorar el
83è aniversari de la pro-
clamació de la República
Catalana. Enguany, els
actes se celebraran a la
Terra Alta demà dissabte
12 d’abril. Començaran a
les 18.00 h al Monument
per la Pau, a la Cota 705
de la Serra de Pàndols,
entre el Pinell de Brai i
Gandesa, amb la presèn-
cia de Joan Ferré, secreta-
ri general de les Joventuts
d’Esquerra Republicana
de Catalunya – Estat
Català (JEREC) de Tortosa
entre 1936 i 1937 i com-
batent de la Batalla de
l’Ebre amb la 33 Brigada
Mixta de la 3a Divisió de
l’exèrcit republicà, dirigida
pel comandant Manuel
Tagüeña.

Aquest any, les Joventuts
d’Esquerra Republicana
participaran per primer
cop en aquests actes, pri-
mer, en els parlaments
que es faran al Monument
per la Pau i, després,
durant el sopar, moment
en què lliuraran la ‘Menció
Joan Ferré’ a la
Plataforma en Defensa de
les Terres del Sénia, en
reconeixement per la seva
lluita en defensa de les
Terres de l’Ebre.
A les 19.30 h, a la sala
d’actes de la Pianola del
Pinell de Brai (C. Miravet
s/n), el doctor en Ciències
Polítiques i Sociologia
Miquel Reniu, actualment
Cap d’Estudis de Ciència
Política i de
l’Administració de la
Universitat de Barcelona i
membre del Consell
Assessor per a la
Transició Nacional, oferirà
una conferència sobre els

passos que ha de seguir
Catalunya en un futur per
assolir la llibertat.
A les 21.30 h, se cele-
brarà un sopar en el trans-
curs del qual es lliuraran
els guardons a la
Fraternitat Republicana a
una persona o entitat de
cadascuna de les quatre
comarques de les Terres
de l’Ebre, escollits per les
federacions comarcals del
partit. Els guardons a la
Fraternitat Republicana
tenen com a objectiu
homenatjar la trajectòria
de les persones o entitats
que han portat una tra-
jectòria basada en la
defensa dels valors repu-
blicans. Aquest sopar
tindrà lloc a l’Hotel Piqué
de Gandesa (av.
Catalunya, 68). El presi-
dent de la Federació de
l’Ebre d’Esquerra, Gervasi
Aspa, ha afirmat que
‘aquest any commemo-

rem dos fets importants:
d’una banda, la proclama-
ció de la República; de l’al-
tra, el 75è aniversari de la
Batalla de l’Ebre, amb un
acte molt especial al
Monument per la Pau amb
la presència de Joan
Ferré, militant d’ERC i
supervivent de la Batalla’.
Aspa ha definit el sopar
d’Homenatge a la
Fraternitat Republicana
com ‘una mostra de reco-
neixement i agraïment a
persones i entitats que en
moments més difícils que
els d’ara van mantenir vius
els ideals republicans i per
la llibertat de la nació
catalana’. Segons el presi-
dent republicà, ‘el seu
exemple és el que ens ha
de guiar i encoratjar per
fer possible, els propers
mesos, aquests anhels de
llibertat pels quals molts
d’ells van deixar la seva
vida’.

L’acte de reconeixement tindrà lloc demà a les 19 h. a la Sala d’actes de la Càmara Agrària de la Cava

Demà dissabte, amb la presència de Joan Ferré, militant d’ERC i supervivent de la Batalla de l’Ebre

Els sabers de les Dones del Montsià

El Viver d’Empreses del
Montsià va acollir, el passat
divendres, la presentació de la
segona edició dels Premis
Emprèn de les comarques
tarragonines. Es tracta d’una
iniciativa de la Diputació de
Tarragona, que pretén reforçar
el foment de l'esperit emprene-
dor, l'estímul de la presa de

mesures que contribueixin a
l'aparició de noves iniciatives i
el reconeixement a la consoli-
dació empresarial. Els Premis
Emprèn són una ampliació i
extensió del concurs de projec-
tes empresarials Emprèn en
Femení, que la Diputació va
convocar durant set anys,
compten amb set categories.

Premis Emprèn al Montsià

Presentació del llibre Les
passions de la menestrala,
de Francesca Aliern. Serà
avui divendres 11 d'abril a

les 19.30 h. a la Sala
d'Adults de la Biblioteca
Comarcal Sebastià Juan
Arbó d’Amposta.

‘Les passions de menestrala’

Entre les novetats en l’edi-
ció d’enguany destaca l’es-
tabliment d’una nova cate-
goria en clau de territori.
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 demà 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.

Els premiats en les 8 cate-
gories establertes que són
els següents:
Acte cultural: acte cultural
destacat de l’any 2013 per
la seva temàtica,originalitat,

acceptació...Homenatge a
la Vida de les dones silen-
ciades- Acte d’homentage a
les mestres d’ADAS
(Associació de Dones
Agents de Salut).
Aportació cultural: entitat
o persona que ha aportat
cultura al poble d’una mane-
ra innovadora, contun-

dent...Miquel Àngel Marín,
director del Festival Bouesia
Trajectòria cultural: enti-
tat o persona destacada
per la seva persistent dedi-
cació a promoure la cultura
des de qualsevol àmbit.
Delta Teatre.
Premi col·laborador: per-
sona que hagi col·laborat
en la cultura local de mane-
ra totalment desinteressa-
da. Flors Blanca. 
Premi “La veu de la
ràdio”: persona que hagi
col·laborat al llarg de la
història de Ràdio Delta:
Francesc Josep Panisello.
Premi especial: entitat o
persona que mereix un
reconeixement. Associació
Cultural La Milotxa.
Premi a la tasca cultural
a títol pòstum: persona
que hagi destacat per la
seva tasca cultural.
Leandro Nieto Miró.
Millor projecte cultural
en clau de territori: pro-
jecte cultural que hagi tingut
una repercussió important
en tot l’àmbit de les Terres
de l’Ebre: 20 anys de Quico
el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries.

Nova edició dels 
Premis Cultura Deltebre

L’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Deltebre
ha organitzat 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
cultura.

ERC i les JERC commemoraran a la Terra Alta 
el 83è aniversari de la República catalana

ACTUALITAT

L’exposició "Els sabers de
les Dones del Montsià: Els
sabers relacionats amb la
cura de la salut", produïda
pel Servei d'Informació i
Atenció a les Dones del
Consell Comarcal del

Montsià amb el suport del
Museu de les Terres de
l’Ebre, es podrà visitar al
vestíbul de l’Institut
Montsià, d’Amposta, en el
transcurs d’aquest mes
d’abril.

L'Ajuntament de Tortosa ha
participat activament en l'úl-
tima edició del Saló
Internacional del Turisme de
Catalunya (SITC) promocio-
nant els actius turístics del
municipi. 
Una representació dels
Abanderats de la Festa del
Renaixement va fer una exhi-
bició a l'estand de l'Agència
Catalana de Turisme, en el
marc de les accions adreça-
des al segment de turisme
familiar. 
El turisme cultural i, en con-
cret, les recreacions històri-

ques, són un tret comú de
les ciutats que formen la
Ruta dels Tres Reis, motiu
pel qual s'ha escollit la Festa
del Renaixement com a acti-
vitat representativa del con-
junt de l'oferta d'Alcanyís,
Morella i Tortosa. Altres ele-
ments que conformen la
ruta són els patrimonials i
naturals, englobats dins el
lema "El gòtic natural", que
vol posar en valor la qualitat
del paisatge del territori
compartit per les tres ciu-
tats, en particular la zona
dels Ports. 

Presentació del llibre de poesia de Manuel Méndez. Va tenir
lloc ahir dijous 10 d'abril a les 19.30 h a la Sala d'Adults
de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, de la capital
del Montsià.

Actualitat

Avui divendres 11 d’abril,
entre les 11 i les 14 hores,
el viver d’empreses Tortosa
Innova viurà una jornada de
networking en què, en un
format distès i informal,
s’han citat empreses, perso-
nes emprenedores i profes-
sionals amb l’objectiu de
construir xarxes i estructu-
res de col·laboració que els
permetin dur a terme pro-
jectes conjunts, donar-se a
conèixer i generar oportuni-
tats de negoci. A més, qui
vulgui podrà visitar les ins-
tal·lacions del viver.
Posteriorment, es presenta-

ran els serveis que
l’Ajuntament de Tortosa ofe-
reix a través del Programa
Catalunya Emprèn i del Viver
d’Empreses Tortosa Innova.
La finalitat d’aquests serveis
és facilitar un suport eficaç
a la creació d’empreses i
crear un entorn més favora-
ble perquè les persones
emprenedores puguin posar
en marxa i desenvolupar el
seu projecte empresarial.
La jornada acabarà amb la
presentació dels Premis
Emprèn de la Diputació de
Tarragona.

Jornada de networking

Tortosa, al Saló Internacional del Turisme
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CRAC de la setmana: Josep Gombau
MICHEL VIÑAS

EL TÈCNIC AMPOSTÍ QUE TRIOMFA A AUSTRÀLIA
El tècnic ampostí Josep
Gombau, un dels nostres
Ebrelíders als Premis de l’any
passat, triomfa ara a
Austràlia. El seu equip,
l’Adelaide United, ja s’ha clas-
sificat per al play-off final de
lliga. A més, Gombau ha
estat escollit el tècnic de
l’any i dirigirà la selecció All-
Stars de la lliga del país que
a l’agost s’enfrontarà a la
Juventus.
Més Ebre: Un orgull ser
escollit l'entrenador de l'any
a Australià.   
Josep Gombau: Si. Molt
content i satisfet, agraïnt i
valorant molt el treball de
tots els meus companys,
membres del staff tècnic i
sobretot als jugadors, autèn-
tics protagonistes, que
sense el seu esforç i treball
diari probablement aquest
reconeixement individual
envers la meva persona i
feina, mai s'hagués produït.
ME: Què comporta?
JG: Haver estat escollit,
comporta la responsabilitat
de ser l'entrenador al partit

del All-stars de la A- League,
lliga Australiana, partit que
es disputarà el dia 10 d'a-
gost a l'estadi Allianz Arena
de Sidney i enfrontarà la
Selecció de jugadors de l’A-
League davant de la
Juventus de Turí, partit en el
qual hi ha prevista l'assitèn-
cia de 80.000 espectadors.
Ja que les entrades estan ja
venudes. Tot un esdeveni-
ment al país.

ME: Com s'escull?
JG: Tant l'entrenador com
els jugadors són escollits pel
públic, mitjançant les seves
votacions (15 jugadors). A
excepció de 5 jugadors, que
l'entrenador pot escollir, per
tal de equilibrar la plantilla si
creu que en alguna posició hi
ha alguna mancança. Una
d'aquestes 5 places que l'en-
trenador pot escollir, serà
per Alessandro del Piero,
jugador del Sidney FC que
així s'enfrontarà al seu equip
de tota la vida, en el seu més
que possible darrer partit
com a jugador de futbol pro-
fessional. 
ME: Trajectòria de l'Adelaide
United.
JG: El balanç d'aquesta pri-
mera temporada és molt
positiu, l'equip ha realitzat un
molt bon joc, hem fixat les
bases del projecte i implan-
tat un nou estil de joc; ens
hem classificat per al play-off
final de lliga, objectiu que es
marquen gairebé tots els
clubs a l'inici de temporada.
A manca d'una jornada, som
quarts a la taula a només 1

punt del 3er classificat i a 2
punts del 2on, tot i que l'im-
portant en aquesta lliga són
els play-offs finals, on ens
hem classificat 6 equips, i on
la competició comença de
zero, amb només l'avantatge
del factor camp, tenint en
compte la posició en la qual
has acabat a la lliga regular.
ME: Continuarà Gombau a
Austràlia?
JG: Si, actualment disposo
d'un any més de contracte
amb l'Adelaide, tot i que en
aquest moment se'ns ha
ofert la possibilitat de
ampliar-lo per dos tempora-
des més. En el cas de sig-
nar-lo, el nostre vincle amb el
club, seria de quatre tempo-
rades, l'actual més 3 més.
ME: Alex Gómez va arribar al
Kitchee a Hong Kong avalat
per Gombau. Com vas viure
la seua sortida del Kitchee?
JG: Amb tristor, ja que el
considero un molt bon pro-
fessional, i un amic, que va
marxar a l'estranger carre-
gat d'il.lusió per començar
una nova etapa a la seva vida
com entrenador professio-

nal. I que al final les coses no
van sortir com tots dos
esperàvem.
ME: Vas tenir els problemes
que ell intuia amb el presi-
dent?
JG: No, mai vaig tenir cap
problema amb el President
en l'aspecte que Àlex va
explicar, mai es va interposar
en cap de les decisions
esportives que jo vaig pen-
dre en les 4 temporades que
vaig estar al club. S'ha de dir
que la meva relació amb ell
ja venia de la meva etapa al
F.C. Barcelona i que sempre
va tenir molt respecte i esti-
ma envers la meva persona.
Tant jo com la meva familia
només podem parlar bé del
Kitchee SC, del seu presi-
dent en Mr. Ken NG i del trac-
te rebut per tota la gent del
club. De fet la primera atu-
rada en les nostres vacan-
ces serà per visitar Hong
Kong, hem deixat molts
amics allí.
ME: Recio fitxarà a l'Adelaide
la temporada propera? 
JG: Tant de bó pugués fitxar
a Recio, està realitzant una
temporada espectacular
amb el Kitchee, de fet m'han
arribat comentaris, que pot
ser nombrat un dels millors
jugadors de la lliga 2013-

2014. Actualment, és un
jugador molt valorat al país, i
amb el Kitchee ha signat un
contracte de renovació per
les dos properes tempora-
des. A nivell personal, la nos-
tra relació és excel.lent i és
un jugador que valoro molt,
tant dintre com fora del
terreny de joc.
ME: Futbol ebrenc. El
segueixes?
JG: Tot (jajaja). Estic engan-
xat, llegeixo el vostre setma-
nari cada divendres, no
marxo a dormir fins que no
m'assabento del resultat de
l'Amposta, estic al corrent de
totes les categoríes.
M'encanta. Som de les
Terres de l'Ebre, tenim quel-
com especial que ens fa dife-
rents. Aprofito l'oportunitat
que em doneu, per agraïr a
totes les persones del nostre
territori que m'han recolzat
en el procès de votacions pel
qual he estat escollit per diri-
gir l'All Star a Austràlia.
GRÀCIES. Sense la vostra
ajuda no hagués estat possi-
ble. 

A les fotos, un extracte d’un
diari d’Austràlia que indica que
‘neix una estrella’. 

Josep Gombau, aconseguint el 37% dels
vots, va ser nominat millor tècnic

d’Austràlia i  dirigirà  l’All Stars de la Lliga, 
a l’agost, en un partit contra la Juve. Del

Piero, jugador actual del Sidney FC, estarà
entre els convocats i disputarà el darrer

partit de la seua carrera, amb el 
tècnic ampostí a la banqueta.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Fabregat admetia que “la
temporada està sent dura,
com per la majoria de
clubs, amb moltes dificul-
tats. Però valoro positiva-
ment com ha anat i el tre-
ball dels jugadors”. A
manca de cinc jornades, la
directiva ja ha fet una pro-
posta de renovació al tèc-
nic tortosí: “és cert, però
he demanat parlar-ne des-
prés de Setmana Santa.
Estic content, sabent la
situació del club, de la pro-
posta que se m’ha fet. I el
Conquense és la primera
opció. Però, com és lògic,

em vull esperar una mica
per decidir que és el que
acabo fent”. 
Sobre la possibilitat de
tenir altres ofertes, el tèc-
nic assegura que “a hores
d’ara, només existeix la
del Conquense. No hi ha
res més. I com he dit,
estic molt satisfet de l’inte-
rés existent per a que
pugui seguir”. 
Per tant, a hores d’ara, la

tornada de Fabregat al fut-
bol ebrenc, si en algun
moment s’ha pogut espe-
cular que es podia produir,
semblaria complicada
davant de la possibilitat
ferma de seguir al
Conquense i de que fins i
tot pugui tenir altres alter-
natives per continuar vin-
culat al futbol professio-
nal, en la categoria de
bronze del futbol estatal.  

El Conquense vol renovar a Fabregat

Jordi Fabregat està fent
una bona temporada amb
el Conquense, després
d’haver assolit l’ascens en
la passada. L’equip ha
estat, en moltes jornades,
en zona de play-off d’as-
cens, fins fa poc quan ha
quedat un xic distanciat, ja
gairebé sense opcions, a
manca de cinc partits. 

ACTUALITAT

El tècnic ha quedat amb la directiva que respondrà després de Setmana Santa

M.V.

Jordi Fabregat, en un entrenament del Conquense.

Amb la derrota a
Sestao, el Conquense

s’ha allunyat de la zona
de play-off d’ascens.

Està a deu punts.
L’objectiu és acabar
entre els sis primers
per a poder jugar la

Copa del Rei.

Copa del Rei

El Jesús i Maria fitxa a dos jugadors més

Becerra torna a l’Amposta
PRIMERA CATALANA

Josep Becerra va informar fa
unes setmanes que marxava a
Finlàndia. No obstant, les coses
no han anat com preveia i ja ha
tornat a l’equip i diumenge en-
trarà en la convocatòria per al
partit a Torreforta. Un altre com-
promís important tenint en
compte que l’Amposta va perdre
a Almacelles (3-1). Miguel va fer
el 0-1, “i vam tenir opcions per a
marcar el segon gol. No va ser
així i en dues accions a pilota
aturada, l’Almacelles, un bon
equip, ens va remuntar”, deia
Gerard Zaragoza. Joan fou ex-

pulsat i també Ferran, ja a

la represa. “Malgrat això, l’equip
va seguir, amb nou, buscant
l’empat i va fer-ho amb bona ac-
titud. Fins que un penal rigorós
va significar el 3-1”. L’Amposta
segueix fent gestions per incre-
mentar la seua plantila, la qual
diumenge té noves baixes per
sanció. S’ha parlat amb Obi, tot
i que continuarà a l’Ampolla.

D’altra banda, el Jesús i Maria
va perdre a casa amb el Vilade-
cans (1-2) en un partit en què
l’àrbitreva poder decidir no xiu-
lant “dos penals a l’àrea visitant”.
El segon d’ells va comportar les
protestes i l’agressió de Pier (18
partits). El partit va esta aturat
però es va reempendre. El club
local no estava d’acord amb di-
verses apreciacions que va fer
l’àrbitre a l’acta. Per això es va
fer un recurs. El Jesús i Maria no
tira la tovallola i ha fet més fitxat-
ges. Mario (Terrassa) i Santos
(Castelldefels), a més de Teixidó
i del centrecampista senegalès
Mansour (Castillo de Múrcia) que
ja es coneixien. 

Una setmana escalfada. El
fet que no es juguin dos par-
tits, a Segona catalana, per
manca de pagament als àrbi-
tres ha encès el llum d’alarma
a la categoria. Principalment,
perquè s’adultera la mateixa i,
a més, la desvirtua quan ja és
una competició prou rellevant
dins de la territorial. 

De res serveix aclarir les di-
ficultats que estan passant els
clubs. En el cas de la Cava, es
va pagar tard, fora de termini,
i per aquest motiu aquesta
setmana ja han arribat les dis-
culpes necessàries per la si-
tuació. A Gandesa ho han
agrait, tot i que Diego es man-
tenia ferm, principalment amb
el tracte que segons ell ha tin-
gut la Federació en tot l’afer. 

Les queixes de Gandesa
són fonamentades, tenint en
compte que no van jugar quan
ells han complert amb les obli-
gacions federatives i s’han
vist, d’entrada, perjudicats en
no poder disputar un partit a
casa quan no tenen cap cul-
pa. Es motiu, tot plegat,
d’anàlisi i que ha de servir per
a  canviar la normativa en el
futur.

L’equip que no pagui tres
arbitratges, tot i que un el pa-

gui fora de
termini, ha
de rebre la
sanció al
seu camp,
en la jorna-
da següent.
No fora. 

També hi ha qui pensa que
no s’enten tan de malestar a
Gandesa perquè han guanyat
un partit sense jugar, sumant-
tres punts més. Però és legí-
tim que puguin estar moles-
tos, perquè han pogut ser els
‘damnificats’ del conflicte. 

D’altra banda, a Tortosa ja
hi ha president. Es presenta
un estiu ‘mogut’. El mercat a
l’Ebre és el que hi ha i la Rapi-
tenca, l’Amposta i el projecte
emergent del Tortosa es dis-
putaran jugadors ja des d’ara
mateix. Les gestions ja han
començat i es parla que fins i
tot ja hi ha tècnics que no es-
tan encara al club que entre-
naran la temporada vinent i
que ja estan fitxant a juga-
dors. Interessant. Des d’aquí
ho anirem explicant.

Per últim, dir que aquest
diumenge no hi haurà partit
de la jornada a Canal TE, en
no poder efectuar la transmis-
sió. 

Setmana de passió
L’opinió de Michel

“Amb ganes de recuperar la il.lusió”

Arturo Llorca ja és el president
CD TORTOSA

Arturo Llorca ja va dormir
dissabte passat sent el presi-
dent. Viu a Sant Cugat però és
un apassionat del CD Tortosa.
Ell i part de la seua junta van
ser oficialment presentats en
l’assemblea de divendres pas-
sat, quan es va produir el re-
lleu de la gestora a la nova di-
rectiva. Arturo Llorca va dir
que “entrem, conscients de les
dificultats que té el club, amb
les màximes ganes de recupe-
rar la il.lusió, recuperant la
massa social i creant un pro-
jecte que, en general, pugui
il.lusionar al soci, a l’aficionat i
també al jugador que vingui al
Tortosa”. S’ha creat una plana
web i es preveu rebaixar les
quotes dels socis dins de la
política establerta per captar-
ne de nous. “Jo mateix parlaré
amb els socis que han estat
baixa els darrers anys per in-
tentar que tornin a ser-ho”.
L’objectiu esportiu és ambi-
ciós, amb l’ascens com a prio-

ritat i “durant el mandat poder
tornar a Tercera”. Sobre els re-
cursos per a poder fer-ho,
“amb ganes i molt de treball
buscarem trobar-los”, deia
Llorca. El déficit real s’infor-
marà al juny. 

Josep Solé, exjugador del
club, serà Vicepresident pri-
mer. Jordi Margalef (segon,
responsable del futbol base).
Jaume Solé (Secretari). Se-
gons el propi president, a la
nova junta, fins ara, hi són: Jor-
di Vallès, José Subirats, Pere
Torrejón, Herme Jacques, Lluís
Santamaria, José Luis Marga-
lef i Enric Ardit, entre altres.  

Rebrà, en zona de descens, el Santboià, diumenge (12 h)

La Rapitenca no pot fallar
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va perdre a
Cornellà, on va tornar a anar
molt limitada d’efectius (3-0).
Diumenge afronta una nova fi-
nal, a casa, contra un Santboià
que ha canviat el tècnic. No es
pot fallar. Cada setmana és la
mateixa lectura i si bé el calen-
dari, a priori, és favorable a l’e-

quip rapitenc, conside-

rant el del Masnou i el del
Gavà, el que falta és que arri-
be una victòria. 

Cristian Bertomeu, capità
de l’equip, va rebre la baixa el
mateix divendres passat. Es
preveia que la rebria aquesta
setmana però arran de la noti-
cia que vam avançar a Més
Ebre, la situació es va accele-
rar. Cristian ja va debutar amb
el Camarles. David Pino, que

ha tingut converses amb el Pe-
relló, també serà baixa, la set-
mana propera. En principi, no
s’espera cap altra baixa, se-
gons informava Fernando Gar-
cia, director esportiu, qui a Ca-
nal TE, dilluns passat, assumia
la responsabilitat de l’estat ac-
tual de l’equip.

L’altra cara
L’Ascó, per la seua part, es

va imposar al camp de la Po-
bla (2-3) on va fer un pas ferm
endavant per a conservar la
plaça de promoció d’ascens.
L’equip va demostrar ofici i
caràcter quan més ho necessi-
ta. Demà, nova final, en aquest
cas per assegurar la fita histò-
rica de jugar una promoció. El
rival serà el Figueres (18 h). 

L’Ascó va fer un pas de
gegant i està més prop de

fer història

Triomf a la Pobla

El central Mario
Vitorio, exRapitenca, i

el lateral Santos
(Castelldefels), fitxen

amb el Jesús i Maria. A
més de Raül Teixidó i

del senegalès Mansour

Fitxatges

Cristian Bertomeu, tal com
va avançar Més Ebre, ha

causat baixa

Nova baixa
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

No va ser l’únic partit suspés.
També es va ajornar el Calafell-
Valls, pel mateix motiu. Una pro-
blemàtica que està creant polè-
mica, perquè s’adultera la
competició i perquè es poden
crear uns precedents, amb la
conclusió de que s’ha de can-
viar la normativa. Des del CD la
Cava, pel que respecta a la sus-
pensió de diumenge, s’aclaria
que “admetem la nostra respon-
sabilitat i ja ens hem disculpat a

la Federació, a Tarragona i Tor-
tosa. Vam rebre l’avís de que
era el tercer partit que devíem i
dijous ens vam mobilitzar per
pagar un dels tres. Vam comuni-
car-ho a Tortosa, a la Delegació,
i vam pagar. El problema és que
ja vam fer-ho tard. Ho lamen-
tem. No era la nostra intenció
perjudicar a ningú. També hem
demanat disculpes al Gandesa,
entenent el seu malestar. Ac-
ceptem el que digui el comitè”.

“Assumim la responsabilitat”
DES DEL CD LA CAVA

El R. Bítem s’ha recuperat. Deu punts dels darrers dotze i s’ha
impulsat altre cop. Diumenge, amb fases de molt bon futbol, so-
bre tot al primer temps, va imposar-se a Cambrils per 2-3. Guan-
yava 0-3 amb els gols Jota, de penal, Joel Crespo i el primer que
fou en pròpia porteria. El Cambrls, arran d’accions a pilota atura-
da, va posar-se dins del partit però, malgrat el 2-3, el triomf bi-
temenc fou una realitat. Demà dissabte, pendents del partit del
Morell, el Remolins-Bítem rebrà la Cava, una bona prova per a la
seua ratxa i per les seues possibilitats. La Cava tornarà a la com-
petició després de la suspensió a Gandesa. 

El R.Bítem, reactivat, rebrà la Cava
demà a les 17 h

EL DERBI

El Tortosa havia de guanyar sí o sí per mantenir opcions de lluitar per
la segona plaça. I no va poder fer-ho davant d’un Roquetenc que, tot i
que no ha pogut sortir de la zona de descens, ha ofert una millora quan
ja ha jugat sense pressió i alliberat. Està tenint orgull. Kazu, de falta,
feia el 0-1. Borrull, golejador en els darrers partits, arran d’accions
d’estratègia, va empatar a la represa. Amb l’1-1 el Tortosa va intentar-
ho però ja amb certa precipitació davant d’un Roquetenc ben posat.
L’arbitratge de Colomines Mars no va agradar a l’afició local que va re-
clamar fins a dos penals ‘clars’ al primer temps. El Tortosa visita la Ca-
nonja, en la propera jornada. El Roquetenc rebra demà l’Ampolla.

Tortosa s’allunya de les poques opcions que
li quedaven en la lluita per la promoció

EL ROQUETENC VA SORPENDRE

El Perelló va empatar davant d’un Catalònia que va ser superior al pri-
mer temps quan es va avançar amb el 0-1 (Eugeni) i va tenir altres op-
cions a més d’un penal no xiulat i que hagués estat expulsió. A la re-
presa (2’) una contra ben culminada per Eugeni fou el 0-2. Un resultat
que condemnava a l’equip local que, no obstant, va reaccionar. Un cor-
ner va suposar l’1-2 obra de Mohedano. Poc després, Clua va fer el
gol de la jornada amb un gran tret. Amb el 2-2, en els darrers minuts,
els locals van poder guanyar i també el Cata va tenir una opció per
marcar el 2-3. El Perelló vol reforçar-se i per això podria tenir en l’agen-
da a David Pino (Rapitenca), Javi Ramos (Vinaròs) i Luis Garcia (Catllar). 

El Perelló salva un punt contra el
Catalònia, quan perdia 0-2

DAVID PINO, LUIS O JAVI RAMOS, EN L’ORBITA

Morell-Gandesa, el partit que podria
obrir la segona plaça

DEMÀ DISSABTE

José Lorenzo Diego, president
del Gandesa, va manifestar di-
lluns a Canal TE el malestar per
la suspensió del partit contra la
Cava,  perquè el club del Delta
va pagar fora de termini la taxa
federativa pels arbitratges. Era
la tercera impagada, la darrera
permesa.  Diego deia que "hi ha
molt malestar, perquè a mi m'a-
gradaria que m'expliquessin a
qui han sancionat, si al Gandesa
o La Cava. Ens sentim els únics

perjudicats, i aquí a Gandesa
som honrats i paguem”. Diego
afegia que “qui no pagui, que
baixi de categoria. Es digui com
es digui. Cadascú hem de ser
responsables dels nostres ac-
tes. Això no ve d'un dia ve d'una
setmana i els únics perjudicats
som nosaltres. La persona de la
Federació que va decidir aques-
ta normativa, millor que es que-
di a casa. No potser que es cas-
tigui a La Cava al camp del

Gandesa. Que es faci al seu
camp". El president gandesà
considerava també que “la Fe-
deració Catalana té la poca deli-
cadesa ni de trucar per explicar,
només envien un correu. L'únic
que demanem és una mica de
respecte, perquè som un club
seriós. Si La Cava haguès pagat
com fem la resta, això no ha-
gués passat. Que pagui com a
la resta o sinó que no fixin als ju-
gadors que fixen". I acabava

dient que “si Apel.lació decideix
jugar un altre dia, el Gandesa no
es presentarà”.

Ja passats uns dies, Diego
valorava la “trucada telefònica
del CD la Cava, disculpant-se.
Han donat la cara i han posat fa-
cilitats per fer un partit a la pre-
temporada per subsanar el que
ha succeit, si ho considerem
oportú. He de dir que, amb
aquesta trucada, la relació que-
da en bon lloc. La Federació, en
canvi, tot i haver trucat jo i de-
manar pel president Vives, enca-
ra no m’ha trucat”.

El president del Gandesa, molest
NO OBSTANT, S’HA VALORAT LA TRUCADA DE DISCULPA DEL CD LA CAVA, D’AQUESTA SETMANA

L’Alcanar va vèncer el líder Red-
dis (2-1) i ajusta l’avantatge que
el conjunt reusenc té al capda-
vant de la taula. El davanter de
Marçà Andreu Guiu va fer el 0-1.
Però la reacció  local va ser im-
mediata. Segons el tècnic Alfons
Royo, “penso que del minut 20 al
45 de la primera meitat va ser
del millor de la temporada, amb
intensitat, joc i ocasions”. Un gol
fantasma de Romero i dos pals
van ser les oportunitats més cla-
res dels canareus que van empa-
tar amb un penal comès sobre
Felipe i que va transformar Ro-

mero. A la represa, segons el
tècnic local, “podia fer la sensa-
ció que baixariem el ritme, però
no va ser així. Vam seguir igual
davant d’un Reddis que es va
mantenir replegat buscant la con-
tra”. La bona feina de l’Alcanar va
donar rendiment al minut 82
quan una jugada per banda de
Felipe la va rematar Romero al
pal. El rebuig el va aprofitar Edu
Aguilar per fer el 2-1. Va ser el
gol del triomf. “Una victòria me-
rescuda arran d’un molt bon par-
tit, el més complet. Estic molt sa-
tisfet de l’equip”. I més motiu n’hi

havia si es consideren les baixes:
Chimeno, Adrià (a l’escalfament),
Pau Castro, Jan i el porter Aitor.
L’Alcanar, encoratjat per acabar
una nova temporada entre els
cinc primers, visita diumenge el
Perelló. El tècnic Alfons Royo ja
va manifestar la setmana passa-
da a Canal Terres de l'Ebre que
no seguiria. "Ja vaig comunicar-

ho a la directiva. Crec que aques-
ta temporada acaba aquesta eta-
pa al club". Alfons que com a
tècnic ha aconseguit mantenir al
Alcanar en les primeres posi-
cions les tres temporades que
ha estat també ha fet una bona
labor de secretaria tècnic, acon-
seguint uns fitxatges gràcies a la
possibilitat de donar-los feina a la
seua empresa. Un fet que no
passarà desapercebut per a
clubs per la propera temporada.
Edu Aguilar estava en converses
amb la junta per a marxar al Trai-
guera. Però seguirà a l’Alcanar.

El liderat del Reddis trontolla a Alcanar
Els canareus, amb baixes, van fer el millor partit de la lliga i van remuntar a la represa

SEGONA CATALANA

Alfons Royo no seguirà
entrenant a l’Alcanar 

No seguirà

Alfons Royo no seguirà a l’Alcanar.

L’Ampolla havia de fer ahir di-
jous el primer entrenaments so-
bre la nova gespa artificial del
seu estadi. Han estat uns me-
sos de dificultats que, no obs-
tant, no s’han acusat esportiva-
ment quan l’equip ha tingut un
gran rendiment. Ja per al pro-
per partit com a local, es confia
jugar sobre la nova superficie.

Pel que respecta a la lliga, l’e-
quip de Cotaina no es va confiar
contra la Selva, equip que es
presenta ja molt limitat d’efec-
tius: “vam parlar de que no ha-
via de ser un partit trampa i de
que havíem de jugar amb molta
intensitat. I vam fer-ho i, a més,
vam tenir encert per encarrilar-
lo a la primera meitat i senten- ciar a la represa”, deia el tèc-

nic. Regolf, Sam i Brigi van mar-
car. La Selva va reduir distàn-
cies amb un penal rigorós. 

La directiva ja li ha plantejat
al tècnic la renovació. Aquest
ha demanat uns dies per a po-
der decidir-se aclarint, sobre al-
tres possibilitats de futur, que
això únicament són rumors i es-
peculacions a hores d’ara. 

Falten set jornades. La pro-
pera serà la darrera abans del
descans per Setmana Santa. El
Morell s’està mostrant inexpug-
nable i s’ha afiançat en el segon
lloc i, a més, s’ha apropat al lí-
der Reddis. El Morell, principal-
ment fora de casa, no té un ca-
lendari, a priori, assequible. I, a
casa, afronta demà, un dels

partits més complicats: contra
el Gandesa. Es el partit a més,
que podria obrir la lliga en el
seu darrer tram. Una victòria
gandesana propiciaria aquesta
obertura en la lluita per la sego-
na plaça. Per tant, és un partit
clau, per a les darreres opcions
del Gandesa i, de retruc, per a
les d’altres equips. 

L’Ampolla ja té previst estrenar el camp al proper partit a casa
DIUMENGE, ENCARA A L’ALDEA, VA GUANYAR A LA SELVA (3-1) I SEGUEIX A LA PART ALTA DE LA TAULA

Ja ha hagut el primer
contacte, però el tècnic ha

demanat una setmanes
per a decidir-se

Renovació
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Mentre les empreses i les famílies han fet els seus deures, les autonomies i els estats
encara no han fet la cura d’austeritat necessària. El mateix li succeeix al futbol ebrenc. No
s’han adequat als nous temps i veiem que els principals clubs d’aquestes comarques ca-
dascun té un problema on el número u és el deficitari a nivell econòmic. Cada setmana una
notícia, si fa unes setmanes l’Alcanar va decidir que gran part dels jugadors ja no cobra-
rien, després li va seguir el conflicte que va succeir a La Cava. Però no acaba aquí el cu-
lebró, aquesta setmana per primera vegada en la història no va jugar un partit per falta de
pagament a la federació, pagament que es va fer fora de termini. Pocs equips s’han ade-
quat a la realitat actual. Els pocs que ho han fet, entre ells, el Jesús Catalònia, Remolins-Bítem, Camarles, Ullde-
cona, l’Ametlla, Olímpic i uns quants mes, però la llista és curta. El Remolins-Bítem amb 1000 euros que els do-
nen d’ajuda l’EMD de Bítem estan per sobre del Tortosa que rep una quantitat milionària (entre 30.000 o 40.000
aproximadament) en comparació a al club de Roda. I damunt l’equip de Sergi Navarro va per davant a la taula. Al
Catalònia no són senyors de corbata, són gent treballadora que cada any tenen superàvit i a sobre el seu equip
lluita. Aquests són els dos exemples clars del què serà el futbol del futur, però mentre els grans cadascun va a
la seva manera, deixant de banda a l’Ascó com un cas apart per tenir un espònsor que molts voldrien tenir, però
recordin aquest equip fa no moltes temporades navegava a la Segona regional i pot tornar a ella algun dia. Els
tres que dominen el futbol ebrenc cadascun té un problema, la Rapitenca crisi esportiva, va deixar l’equip la pas-
sada setmana el seu capità Cristian que se’n va anar a casa seva al Camarles; en l’economia em confirma el seu
president Don Ramon que estan fins a març al dia en nòmines; l’Amposta segueix el dèficit i una pedrera descui-
dada, sense un equip en Preferent, unit a una afició critica que recolza poc al seu equip (cada entrenador és qües-
tionat: Fabregat, Nacho i el que vindrà també); la directiva passada del Tortosa va dir un dèficit, l’actual segons
les seves fonts és un altre i prefereixen no pronunciar-se fins no veure el què és real. Amb tot això Rapitenca, Am-
posta, Tortosa, La Cava, Jesús i Maria, Alcanar, etc., s’hauran d’adequar al nou futbol, a la realitat, baixar els
equips a les categories que li correspon, uns a Primera Catalana, categoria ruïnosa, Segona Catalana, aquí hau-
rien d’estar les principals poblacions i si és necessari a Tercera Catalana per ajustar les seves estructures econò-
miques, fer cura d’austeritat i presentar un superàvit anual, perquè aquest és el problema, la federació hauria de
canviar la llei i que un club tingués superàvit anual i una caixa de 20.000 euros a partir de Segona Catalana per
poder competir, i no viuríem històries com la de la setmana passada a Cambrils que els jugadors i el seu mister
Toni Oruj porten set mesos sense cobrar i van estar de vaga una setmana sense entrenar, o la falta de pagament
de La Cava amb els arbitres o les històries per no dormir en algun equip. Directius: deixin de somiar en Tercera
Divisió, parlo pel Tortosa, Amposta i el seu centenari, Rapitenca que els nous temps corren per altres camins, el
futbol regional no està en vies de desaparició però si de canvi, hi ha molts enemics en el camí, la joventut gaire-
bé no va a veure el futbol, els ajuntaments donen cada vegada menys ajudes, els espònsors tenen cada vegada
menys diners, els directius tenen cada vegada més forats en les seves butxaques, els socis any rere any baixen,
els romàntics del futbol de cada població disminueixen, i a sobre tenim el propi enemic a casa, el Barça, el fut-
bol per la televisió, etc. Senyors, ha arribat el moment de plantejar-se el futbol totalment gratis per poder omplir
els camps. El diumenge en el partit Camarles-Aldeana, el camp va estar va estar ple, 500 espectadors, i en set-
manes passades en els derbis de l’Olímpic - Mora i Perelló - Ampolla, també va estar ple, gairebé fins a la bande-
ra, això si que és bonic omplir els camps, però perquè això ocorri cada diumenge, o es baixen les quotes de so-
cis a preu low cost, 30 euros a l’any, o es fa futbol gratis com abans, una rifa i camp ple.

TORTOSA, UN JUNTA SENSE DONES. A vostès els sembla normal que una ciutat amb més de 40.000 habi-
tants no hagi hagut ni una persona que hi visqui a la mateixa per presentar-se com a president del Tortosa. José
Luis es va presentar, però va retirar la candidatura i el nou president Don Arturo té residència a Sant Cugat (Bar-
celona). Jo ho veig totalment surrealista però és així, per això es presenta Arturo Llorca: “se’m va passar pel cap
ser president perquè veia tan baix el club, va ser un sentiment”. La meva pregunta és i si aquest senyor no s’ha-
gués presentat a president, el Tortosa tindria una gestora? Aquest és el club que em deien que hi havia molts can-
didats. Si, un i d’un altre planeta, de Barcelona, així de clar, és trist però és així. Bé ja hi ha president i comencen
a aparèixer noms, Vicepresident Josep Solé, Vicepresident segon Jordi Margalef, vocals Jordi Vallès, José Subi-
rats, Jaume Solé, Pere Torrejon, Hermes Jaques, Ardit, Lluís Santamaría, José Luís Margalef, falten encara més
noms, però ni una dona. Es que no hi ha dones a Tortosa? diuen que una estarà a la junta, doncs espero que no
passi com en la passada directiva que va estar molt poc temps. La meva pregunta, el futbol encara és d’homes
però el sentit comú a l’economia el posen les dones i això és el que li fa falta a aquesta directiva, meitat homes
i meitat dones.

ON ENTRENARÀ TEIXIDÓ. Sembla que va ser ahir, va arribar a la Rapitenca quan tènia 24 punts, era penúltim
i faltant 13 jornades va salvar a l’equip: “els directius estaven preocupats pels diners, jo els vaig dir: no es preo-
cupin pels diners, jo el que vull és entrenar”. La Rapitenca només arribar li va instal·lar a un pis, molt ha plogut
des de llavors. Teixidó oficialment no serà el nou mister de la Rapitenca la propera temporada. Ja té equip i no
serà ni l’Amposta, ni Jesús i Maria, ni d’aquestes comarques, continuaré informant. Solament ha comès un error
aquest mister, no treure’s la fitxa de jugador a principi de temporada, en aquests últims partits igual hagués po-
gut jugar algun partit. Que gran és aquesta persona en altura i cor: “jo he plorat molt en aquesta vida”. em va dir.

EL MISTER DEL CAMBRILS, PERSEGUIT PELS ARBITRES?. Tot ha ocorregut en quinze dies, fa dues setmanes
Toni Oruj al partit en La Cava el jutge de línia, Marcos Muriel, el va expulsar, i aquesta setmana contra el Remo-
lins-Bítem va xiular el jutge de línia, aquest mateix linier, i va xiular un penal a favor de l’equip de Sergi.

ELS SOPARS DE COTAINA. El mister de l’Ampolla va tenir un sopar amb els dos Pacos, el delegat i el presi-
dent. Van sopar entrants i Pizza.  Van convidar-lo al Mister Cotaina i li van oferir la renovació. Ell contestarà din-
tre d’un mes, li vaig preguntar a Paco, el delegat, què tal va anar el sopar, i com li va sentar malament que jo sa-
bia aquesta trobada, em va contestar: “jo sopo totes les nits”.

RAPITENCA. NOMÉS QUEDA UN CARTUTX-. Amb limitació es va desplaçar a Cornellà, i tres titulars: Albert
Vilarroya, que ha jugat 2 partits com a titular aquesta temporada; Gasparin, 8 i Martí Panisello, 5. Això és el que
més m’agrada d’aquest equip, joventut i donar oportunitat als joves. La propera temporada la Rapitenca serà un
50 % de jugadors de la casa i la resta d’aquestes terres, set fitxatges ja estan tancats. El diumenge és la gran
final, no de champions, però casi, contra el Santboià si es guanya queda l’esperança de mantenir-se de catego-
ria, de perdre com es diu, això s’acaba. Gran l’Ascó en zona de promoció i pensar que es va fer un equip per
mantenir-se.

Situació crítica del futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

PRIMERA CATALANA – AMPOSTA I JESÚS I MARIA MÉS A PROP DE SEGONA CATALANA O DEL MIRACLE? L’Ampos-
ta és un altre, des de l’arribada del mister Gerard, però segueix amb la mala sort en camp contrari, visitava al camp del
millor equip de la segona volta, equip que solament ha perdut una trobada en aquesta fase. Com es pot perdre per tres
gols si els locals no van tenir ni una ocasió? Així de fàcil, d’una falta, d’un córner i penal, però el més fort és que l'Am-
posta va acabar amb 9 jugadors per dues expulsions, no comprenc, alguns jugadors que prefereixen altres coses que
salvar a l’equip del possible descens. El diumenge s’enfronten al Torreforta, els jugadors no cobren des d’octubre però
van tercers. El Jesús i Maria com gairebé sempre a casa va perdre, aquesta vegada contra el segon classificat, l’ene-
mic número u, no el rival, sinó l’arbitre del col·legi de Barcelona que podria tenir fins a algun amic de l’equip visitant, fal-
tant sis minuts no va xiular un penal clar a favor del Jesús, el jugadors se’l volien menjar, i Pier va agredir-lo. Es va reti-
rar al vestuari, però perquè no va suspendre el partit? Per la mala consciència d’un penal que hauria d’haver xiulat o
perquè era un valent?.

SEGONA CATALANA. ULL AMB ELS DESCENSOS DE PRIMERA CATALANA. Com perdi el Reddis el dissabte el lide-
rat es pot posar roent. El líder ha de visitar quatre camps complicats La Cava, Gandesa, Perelló i Roda i en el seu tres
plats forts: Remolins-Bítem (juga com un déu fora del seu terreny), Valls (esperances d’ascens) i Cambrils (juga millor fo-
ra de la seva casa). Gran final de temporada està fent el Roquetenc, a les sis últimes jornades solament l’han encaixat
6 gols. Harry treu petroli d’aquest equip, el diumenge se’l va pujar a les barbes al Tortosa, l’àrbitre no va estar fi però un
mal dia ho té qualsevol. A l’Ampolla una vegada més Cristian Regolf. Guanyar a aquest equip és molt difícil, en les últi-
mes 11 jornades una sola derrota. Gran l’Alcanar, a la segona volta el segon millor equip, només dues derrotes i entra-
va en el guió que el Reddis podria perdre, aquest equip té una crisi total, només una victòria a les últimes 8 jornades,
el mister d’aquest equip estava calent després del partit: “no mereixíem perdre, l’àrbitre va estar de pena”. El dissabte
en el camp del líder arriba l’ex mister d’aquest equip, Toni Oruj, i la pot liar. Com en les últimes jornades el Jesús Catalò-
nia només començar els seus partits sol marcar en els primers compassos i així ho va fer en el Perelló, guanyava 0-2
però els locals van salvar un punt d’or, com vaig dir en la Icompeticion estava cantat que seria un empat. Gran partit
d’Eugeni que després de la seva lesió està mes fort que un bou, el diumenge marcarà també a Valls. El Remolins-Bítem
torna a estar fi, en camp contrari guanyava 0-3 a Cambrils i al final 2-3, el gran trio atacant Joel, 14 gols, Jota i Angel
13 dianes porten aquesta temporada. La gran quiniela per als descensos: tenen millor calendari Jesús Catalònia, Cam-
brils i Canonja mentre Roda i Perelló no ho tenen tan fàcil. La setmana passada deia que: “la propera jornada si guan-
yen el R.Bítem a Cambrils, Morell a la Canonja i Vilaseca al Roda, potser demano massa, donarien vida al Jesús Catalò-
nia i Perelló” i es va complir la meva profecia, en aquesta demano que guanyi el Perelló i doni la campanada el Catalònia
a Valls, desitjo el millor a aquests dos equips, la directiva del Perelló té un defecte: són massa bons inclòs el seu mis-
ter. Els jugadors han de canviar d’actitud. Aquesta setmana poden arribar al Perelló dos jugadors de categoria superior.

TERCERA CATALANA -  PARTITS D'ALT VOLTATGE. Els més regulars Camarles i Deltebre són els millors equips de
la segona volta amb un partit menys cadascun, però sorpresa els classificats en el tercer són l’Ametlla i quart l’Alcanar
B. No van fallar ni Deltebre ni Ulldecona (vaig dir a Icompeticion que podria haver-hi golejada i així va ser) el que va fallar
va ser el Camarles que en aquesta temporada ja ha perdut quatre encontres en el seu camp, els altres tres justos, en
aquest no. L’Aldeana va tenir sort, 3 arribades dos gols i el Camarles va haver de lluitar enfront d’un Aldeana que va ju-
gar al límit, i un àrbitre que va tenir el dia tort, va ser un derbi on es demostra que el futbol està més viu que mai, gai-
rebé 500 persones i la dona més feliç d’aquest partit, la mare del mister del Camarles, que és de l’Aldea. És una lliga
molt igualada, la segona plaça solament està separada per 4 punts, del lloc 7 al 14 hi ha una diferència de 5 punts.

TERCERA CATALANA

L’Alcanar seria un dels líders de la
segona volta. Excepcional remun-
tada la de l’equip de Parra que
d’estar clavat a la zona de des-
cens, ha sortit de la mateixa i
depén d’ell per la permanència. A
Bítem, va decidir a la represa amb
els gols d’Oriol, Sisco Faiges i
d’Angel. En la jornada vinent, nova
final contra el Sant Jaume. La per-
manència estarà en joc. 

R. BÍTEM-ALCANAR 0-3

Un empat que no satisfà a ningú. El
Pinell, que torna a complicar-se
amb quatre jornades sense guan-
yar, està en zona de descens per
compensació. L’Olimpic, que
aquesta nit juga un partit clau a
l’Ametlla, segueix en una posició
incerta, dins d’un grup d’equips que
hauran de patir. Vernet va fer el 0-1
i Guillermo va empatar. Segona
part igualada amb final trepidant
que hagués pogut passar de tot. 

PINELL-OLIMPIC 1-1

El Móra la Nova necessitava un
triomf contra el Batea per apunta-
lar la permanència. I va obtenir-lo
davant d’un Batea que va merèi-
xer més però que no va tenir
encert en els darrers metres. Ara
es queda a dos punts del segon,
que té un partit menys. Un gol de
Magí (protestes per fora de joc) va
valdre un triomf d’or per als
morencs.

MÓRA NOVA-BATEA 1-0

L’Ulldecona, limitat d’efectius com
en altres jornades, va decidir per
la via ràpida contra un Vilalba que
cada cop té més complicada la
permanència. Ivan (2) i Yassine
van marcar al primer temps. A la
represa, el pichichi Santi (2) i el
jove Miquel Cana van ampliar l’a-
vantatge. L’Ulldecona, quart, es
juga molt diumenge a l’Aldea.  

ULLDECONA-VILALBA 6-0

El derbi fou per a una Aldeana que
va saber sofrir. El Camarles, el dia
del debut de Cristian Bertomeu,va
saber refer-se al gol d’Adrià i va
empatar amb el de Francesc,
tenint altres opcions fins el des-
cans. La pressió del líder fou asfi-
xiant a la represa. Però no va mar-
car, amb penal no xiulat. I l’Aldeana,
amb els minuts, va crèixer i va deci-
dir amb un gran gol de Marc Royo. 

CAMARLES-ALDEANA 1-2

El Deltebre va recuperar-se i va
reduir distàncies respecte el líder. A
més, va deixar ja més enrera un
rival que podia inquietar com el
Corbera. Els locals es van posar
amb el 2-0 (Chacón i Sergi) però el
Corbera, en pocs minuts, va empa-
tar (Santi i Toni Calafat). A la repre-
sa, l’encert de Chacon i Marc
Baiges va determinar davant d’un
Corbera minvat d’efectius.

DELTEBRE-CORBERA 4-2

L’Horta s’ha estancat. Després
d’una bona reacció, ara porta quatre
jornades sense guanyar.
Necessitarà refer-se per allunyar-se
de la zona que potser conflictiva si
hi ha compensació. Miquel va fer l’1-
0 però a la represa, Jacob i Oleguer
van remuntar. Triomf vital per al Flix
per seguir amb opcions, esperant
Apel.lació i diumenge rebent el líder.

HORTA-FLIX 1-2

L’Ametlla està sortint del pou de la
taula i  s’agafa a la permanència,
tot i les dificultats internes que ha
viscut. La situació s’estabilitza i el
triomf contra la Sénia va ser vitali-
ci. Angel va empatar el gol d’Isaac.
El partit va estar obert. Un gol en
pròpia porteria i un d’Héctor, ja al
final, van certificar la victòria. Avui,
nova final contra l’Olimpic. 

L’AMETLLA-LA SÉNIA 3-1

Partit igualat marcat pel mal estat
del terreny de joc i en el que van
haver-hi poques opcions, un pal per
cada equip i més aproximacions de
l’equip local però sense precisió en
els darrers metres. Tots dos hauran
de seguir sofrint per salvar-se.

S.JAUME- S BÀRBARA 0-0
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

S Jaume-Campredó (17h)
Tivenys-Xerta (15.30 h)
Catalònia-Ascó (17h)

diumenge
Bot-Roquetenc (17h)

la Galera-Benissanet (17h)
Ebre E-Godall (16.30h)
Ginestar-Muntells (17h)
Jesús i Ma-Arnes (19h)

RESULTATS

27a jornada 4a catalana

Arnes-la Cava 3-0

Roquetenc-S. Jaume 4-0

Benissanet-Bot 2-1

la Galera-Xerta     sus

Tivenys-Godall 2-2

Muntells-Ebre Escola    1-2

Ascó-Ginestar  2-2

J. i Maria-Catalònia         1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall      25 104 13 73

2. Campredó  25 72 29 58

3. Ginestar    25 63 28 52

4. Roquetenc 25 66 33 51

5. Tivenys     26 67 37 50

6. Catalònia   25 49 35 43

7. Benissanet 23 45 49 40

8. Arnes       25 35 31 39

9. Ascó        25 66 57 36

10. Ebre E    26 31 39 33

11. la Cava   26 43 52   31

12. J. i Maria 25 43 53 28

13. la Galera 25 22 33 26

14. Bot        26 41 59 23

15. Xerta     24 37 78 16

16. Muntells  25 19 88 5

17. S Jaume  25 12 101 4

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Suburense-S. Andreu

Valls-Levante

Vilafranca-Fontsanta

C. Clar-Olerdola

Tortosa E, descansa

Gladiador-Riudoms

Molins-S. Cugat

Santboià-Vilanova

RESULTATS

25a jornada 

Vilanova-S. Andreu    0-1

Levante-Suburense  2-0

Fontsanta-E Valls    2-1

Olerdola-Vilafranca  0-1

Riudoms-Tortosa E 2-4

S. Cugat-Gladiador     5-0

Santboià-Molins             1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Fonsanta 70 23 66

2. Tortosa E 84 30 60

3. Molins 84 36 54

4. Es. Valls 61 34 51

5. C. Clar 84 40 48

6. Vilanova 48 39 41

7. Santboià 57 58 41

8. Vilafranca 44 39 38

9. Levante 34 42   35

10. S. Andreu 46 57 33

11. S. Cugat 45 50 30

12. Suburense 39 51 25

13. Riudoms 37 61 18

14. Olerdola 35 65 13

15. Gladiador 28 111 5

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Begues-Icomar

Montserratina-Borges

la Cava-Pla

Vallirana-Vinyets

S. Sadurní-Quintinenc

Monjos-Gavà

Ulldecona-Cunit

RESULTATS

23a jornada 

Cunit-Icomar 1-7

Borges-Begues 1-4

Pla-Montserratina  0-9

Vinyets-la Cava 0-9

Quintinenc-Vallirana   3-2

Gavà-S. Sadurní    1-3

Ulldecona-Monjos           7-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 151 18 62

2. Ulldecona 125 19 60

3. Icomar 106 17 58

4. la Cava 118 15 57

5. Begues 85 44 44

6. Cunit 89 63 38

7. Pla 56 87 26

8. S. Sadurní 42 65 25

9. Monjos 48 68 23

10. Quintinenc 42 66 23

11. Vinyets 51 102 22

12. Vallirana 29 83 13

13. Borges 54 178 13

14. Gavà 16 187 4

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Aldeana-Amposta

Alcanar-Catalònia

Perelló-la Sénia

Roquetenc-Ulldecona

Vinaròs-Filrey R. Bítem

Rapitenca-J. i Maria

Tortosa-Canareu

RESULTATS

22a jornada 

La Sénia-Roquetenc 4-2

Amposta-J.Catalonia 4-1

Perelló-Alcanar 1-2

Jesús i Maria-Aldeana      0-2

Canareu-Vinaros 0-2

Filrey R.Bítem - Rapitenca3-11

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 51 17 46

2. Amposta 60 18 44

3. Aldeana 64 27 35

4. Alcanar 44 37 34

5. Ulldecona 48 23 31

6. Rapitenca 45 40 29

7. Tortosa 42 41 26

8. Filrey R Bítem 45 79 25

9. la Sénia 49 59 23

10. J. i Maria 32 54 21

11. Roquetenc 32 45 19

12. Canareu 26 44 16

13. Catalònia 40 59 15

14. Perelló 20 55 9

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

diumenge 
Batea-Olimpic (17 h)

la Sénia-Móra la Nova (16 h)
Vilalba-l’Ametlla (17h)

Aldeana-Ulldecona (16.30 h)
Flix-Camarles (17h)

S. Bàrbara-Horta (17h)
Alcanar-Sant Jaume (17h)
Corbera-Rem. Bítem (17h)

Deltebre-Pinell (17 h)

RESULTATS

27 jornada, Tercera catalana  

Pinell-Olimpic 1-1

Móra Nova-Batea 1-0

l’Ametlla-la Sénia 3-1

Ulldecona-Vilalba 6-0

Camarles-Aldeana 1-2

Horta-Flix 1-2

S. Jaume-S. Bàrbara 0-0

Rem. Bítem-Alcanar 0-3

Deltebre-Corbera 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 26 56 27 58

2. Deltebre 26 45 22 50

3. Batea 27 66 47 48

4. Ulldecona 27 58 31 48

5. Flix 27 56 35 47

6. Corbera 27 55 44 45

7. la Sénia 26 52 36 38

8. Aldeana 27 43 44 38

9. Móra Nova 27 46 44 37

10. Horta 27 36 47 36

11. Alcanar 27 38 46 35

12. S. Bàrbara 26 43 42 34

13. Olimpic 26 55 50 33

14. l’Ametlla 26 52 53 33

15. Pinell 27 45 49 31

16. S. Jaume 27 36 68 29

17. Vilalba 27 29 75 22

18. Rem. Bítem 27 31 82 15

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte 

R. Bítem-la Cava (18 h)
Reddis-Cambrils (17 h)

Roquetenc-l’Ampolla (16.30h)
la Selva-Vilaseca (16 h)
Morell-Gandesa (17 h)

diumenge
Perelló-Alcanar (17 h)

Valls-Catalònia (16.30 h)
Roda Berà-Calafell (16.30h)
Canonja-Tortosa (11.45 h)

RESULTATS

27 jornada, Segona catalana

Gandesa-la Cava sus

Cambrils-R. Bítem 2-3

Alcanar-Reddis 2-1

Perelló-Catalònia 2-2

Calafell-Valls sus

Vilaseca-Roda Berà 2-1

l’Ampolla-la Selva 3-1

Tortosa-Roquetenc 1-1

Morell-Canonja 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 27 56 14 60

2. Morell 27 50 24 54

3. Valls 27 45 30 51

4. l’Ampolla 27 48 32 47

5. Gandesa 27 41 33 47

6. Rem-Bítem 27 61 38 46

7. Tortosa 27 50 33 45

8. Alcanar 27 69 50 44

9. Vilaseca 27 41 33 40

10. la Cava 27 39 37 39

11. Canonja 27 38 40 33

12. Catalònia 27 38 35 33

13. Perelló 27 40 57 30

14. Roda Berà 27 28 38 30

15. Cambrils 27 38 42 29

16. la Selva 27 31 70 16

17. Roquetenc 27 21 56 15

18. Calafell 27 20 92 12

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

Pas endavant del FC Ascó
amb la seua victòria al camp
de la Pobla de Mafumet per

2-3. L’equip referma la
tercera plaça.

Promoció d’ascens
PRÒXIMA JORNADA

Muntanyesa-Masnou
Terrassa-Cornellà

Rapitenca-Santboià (diu 12 h)
Palamós-Gvaà

Vilafranca-Castelldefels
Gramanet-Europa

Santfeliuenc-Cerdanyola
Vilassar-Manlleu
Rubí-P. Mafumet

Ascó-Figueres (dissabte 18 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 32 18 9 5 55 28 63
2. Cornellà 32 19 4 9 49 34 61
3. Ascó 32 17 9 6 49 33 60
4. Europa 32 17 8 7 43 25 59
5. Terrassa 32 16 8 8 46 30 56
6. Palamós 32 16 8 8 56 44 56
7. Rubí 32 16 6 10 46 33 54
8. Santfeliuenc 32 14 7 11 39 32 49
9. P. Mafumet 32 13 9 10 33 29 48
10. Figueres 32 10 13 9 45 44 43
11. Manlleu 32 11 9 12 33 33 42
12. Vilafranca 32 11 7 14 36 39 40
13. Castelldefeks 32 9 11 12 40 41 38
14. Cerdanyola 32 8 13 11 44 52 37
15. Santboià 32 9 9 14 42 45 36
16. Masnou 32 8 10 14 29 41 34
17. Gavà 32 9 4 19 36 47 31
18. Vilassar 32 7 8 17 29 46 29
19. Rapitenca 32 6 10 16 28 59 28
20. Gramanet 32 2 6 24 18 61 12

Tercera divisió RESULTATS
32a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Torreforta-Amposta (diu 11.45h)

Tàrrega-Torredembarra

Balaguer-Martinenc

Andorra-Igualada

V. Alegre-Tecnofutbol

Vilanova-Catllar

Marianao-Alpicat

Viladecans-Horta

J. i Maria-Almacelles (diu 17h)

RESULTATS

27 jornada, Primera catalana

Almacelles-Amposta 3-1

Torredem.-Torreforta 4-4

Martinenc-Tàrrega 2-2

Igualada-Balaguer 1-1

Tecnofutbol-Andorra 0-0

Catllar-V. Alegre 2-1

Alpicat-Vilanova 2-1

Horta-Marianao 0-0

J. i Maria-Viladecans 1-2

Primera catalana

Una acció del partit Pobla Mafumet-Ascó (2-3), de diumenge passat.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 27 56 30 58

2. Viladecans 27 40 28 49

3. Torreforta 27 54 40 45

4. Almacelles 27 43 32 43

5. Torredembarra 27 43 37 43

6. Tàrrega 27 32 30 43

7. Horta 27 40 30 40

8. Igualada 27 38 38 38

9. Catllar 27 34 34 38

10. Vilanova 27 35 26 36

11. Tecnofutbol 27 30 32 34

12. Andorra 27 40 47 32

13. Amposta 27 38 45 31

14. Balaguer 27 27 45 28

15. Marianao 27 28 35 28

16. Vista Alegre 27 35 47 26

17. Alpicat 27 24 44 26

18. J. i Maria 27 39 56 24
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El partit Muntells-Ebre Escola
(1-2) va acabar amb incidents
i, segons l’acta, amb agres-
sió a l’àrbitre, “una dona amb
una bossa”. La força pública
es va presentar al camp i,
segons fonts consultades, no
va poder identificar ja a la
pressumpta autora de l’a-
gressió. L’equip de l’Ebre
Escola es va imposar però el
que cal lamentar és la tensió
viscuda. El camp ha estat
tancat, a més d’altres san-
cions per als locals.
De la resta de la jornada, dir
que el líder Godall guanyava
a Tivenys 1-2 quan va fallar
un penal. El porter local va
aturar-lo. 
A darrera hora, Diego va
aconseguir l’empat i va tren-
car la ratxa de victòries del
líder, que fins ara només
havia guanyat. 
La tercera plaça continua
estant més oberta, amb par-
tits que poden decidir a par-

tir d’ara. Ginestar, que l’ocu-
pa, Roquetenc i Tivenys se la
jugaran. Catalònia i
Benissanet podrien tenir
alguna opció (més complica-
da) si no fallen d’aquí al final.
El duel Arnes-la Cava B (3-0)
ha estat impugnat pel conjunt
visitant. 
L’Arnes no va poder comptar
amb efectius suficients al
camp del Cata, en la jornada
anterior, i se li va donar el
partit per perdut. Tenia san-
cions aquell dia. Si es comp-
ta el partit com a vàlid per a
complir la sanció, la impug-
nació no tindrà efecte. 
Al futbol femení, victòria del
Tortosa Ebre per 2-4 a
Riudoms. Continua en la
segona plaça. En la segona
divisió, el segon, l’Ulldecona
va golejar els Monjos (7-0)
així com la Cava, quart, que
va fer el mateix al camp del
Vinyets (0-9).

Incidents a Els Muntells
QUARTA CATALANA I FEMENÍHANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

L'EMD de Bítem acollirà els
dies 17 i 18 de maig la tercera
prova de la primera Copa
Catalana d'Enduro BTT, orga-
nitzada pel CE Montaspre i
l'Associació de Veïns l'Oliva de
Bítem. Fa alguns dies, es van
obrir les inscripcions, i en tan
sol 58 hores, es va arribar a la
xifra màxima de 250 inscrits,
per cobrir aquesta cita que
constarà de 30 quilòmetres i
1250 metres de desnivell acu-
mulat. L'Enduro BTT és una
nova disciplina de la bicicleta
tot terreny que combina la
resistència física del XC
(Ral·li/Cross-Country) amb el
domini de la tècnica del DH
(descens). La primera jornada
es realitzarà la crono classifi-
catòria opcional (16.00), per
definir l'ordre de sortida de la
carrera del diumenge, i des-
prés hi haurà una exhibició de
Dirt Jump i BMX oberta per a
tots els assistents. D'altra
banda, la segona jornada

començarà a les 8:00 del matí
amb la sortida del primer parti-
cipant classificat en la crono
del dissabte, seguit dels altres
classificats i posteriorment la
resta dels inscrits + partici-
pants d'un mateix equip; poste-
riorment, se celebrarà un men-
jar, a les 13.30, i a les 15.30
es lliuraran els trofeus. Per a
l'ocasió, s'han establert les
categories de júnior, elit, màs-
ters, fémines i scratch, sent
premiats els tres millors de
cada categoria. La prova de
Bítem es disputarà després de
la de Les Gavarres (23 de
Març) i de la de Riudarenes (27
d'Abril), i el calendari d'aquest
certamen seguirà amb la dis-
puta de les carreres de Pineda
de Mar (28 de setembre) i
d'Arfa (25 i 26 d'octubre). Els
que desitgin obtenir més infor-
mació poden acudir a: endu-
robttbitem.blogspot.com i
també en facebook.com/endu-
ro.bitembtt.

Copa Catalana d’Enduro de BTT
A BITEM, ELS DIES 17 I 18 DE MAIG

Copa G. A, jornada: 2 - 2
D. L. B Aloha-I Rehau 6-2
PMel7Blanco-SA Casals 4-7 
Descansava, Moet 
Classificació: 1. SA Casals,
3; 2. Bar Aloha, 2; 3.
Rehau, 2; 4. Moet, 1; 5. PM
El 7 Blanco 0.
Copa G. B, jornada: 2 - 
Roquetes B Jordi, descan.
Casa Maso-Leis Clas, 4-1
Grup Amics-Toscà, 3-3
Classificació: 1. Grup
Amics, 3; 2. Toscà, 3;
Taberna Casa Maso, 2; 4

Roquetes Bar Jordi’s, 0; 5.
leis Clas, 0.

Propera jornada
Moet-P. M. El 7 Blanco
P. Remolins P. 4, 16,00 h.

SA Casals-Bar Aloha
P. Remolins P. 2, 16,00 h.

Bar Jordi-Grup d Amics
P. Remolins P. 4, 17,05 h.

Tosca-Casa Maso
P. Remolins P. 2, 17,05 h

La Copa

FUTBOL SALA TORTOSA

El cadet masculí va rebre al
Tarragona Sant Pere i Sant
Pau perdent per 0-3 amb par-
cials (21-25, 22-25 i 17-25).
El juvenil masculí va rebre al
C.V.Barberà Comerç Urbà,
2-3 amb parcials (26-24, 18-
25, 25-20, 20-25 i 7-15).
L'equip sènior de tercera
catalana, va rebre al
C.V.Martorell. 3-1 amb par-
cials (25-23, 25-9, 16-25 i
25-18). Després l'equip de
segona catalana, va rebre al

C.V.Mataró "B". 3-0 amb par-
cials (25-16, 25-20 i 25-15).
Per últim el sènior femení va
jugar el primer partit de la
lliga d'ascens on va rebre a
l'Opticalia Holandesa
Vilanova "B". 3-2 amb parcials
(25-17, 18-25, 17-25, 25-14
i 15-13). En la pròxima jorna-
da, tots els equips es despla-
cen fora menys el sènior de
tercera catalana que torna a
jugar a casa,contra el
C.V.Mataró.

Triomf del sènior femení

CLUB VOLEI ROQUETES

L'Handbol Amposta-
Lagrama ha acabat la lliga
regular en una cinquena
posició, eludint el des-
cens, que era el principal
objectiu. El cap de setma-
na passat va perdre a
Getafet per 27-20 en un
partit intranscendent en el
qual únicament estava en
joc una honorífica quarta

plaça. 
El conjunt ampostí va
afrontar la confrontació
sense recanvis, en coinci-
dir el compromís amb la
final del top-4 juvenil i acu-
sar algunes baixes impor-
tants per lesió. 
En global, bona valoració
havent-se aconseguit l’ob-
jectiu amb molt d’esforç. 

Última jornada
HANDBOL AMPOSTA

Diumenge dia 30 de Mar, el
Club Judo Tarraco va organit-
zar una jornada d'entrenament
i competició, on va ser invitat i
va participar el Club Judo
Amposta. A primera hora es va
fer la trobada amb els més
petits, nens i nenes de P4-P5.
Al acabar, va començar la
competició dels pre benjamins,
seguida dels benjamins i ale-
vins En Benjamins i Alevins es

va fer la competició en Nage
Waza ( judo de peu ) amb l’úni-
ca diferencia es que l’inici del
combat ja surtien kumikata
(agafats). Tots els judoques van
etar a l’alçada.
Classificatòriament van desta-
car: Raúl, Iker, Oscar, Natalia,
Marc, Eric, Xavier van ser pri-
mers. Samuel, Khan, Pau i
Isabel van ser segons i Alex
tercer.

Club Judo Amposta
A TARRAGONA

El Barcelona ha seleccio-
nat les jugadores de la nos-
tra Escola Laia Ballesté i
Emma Martin per a realit-
zar uns entrenaments
aquesta setmana. Laia
Ballesté, natural de
l'Ampolla, participarà en la
sessió del conjunt Cadet-
Juvenil i Emma Martin, de
Roquetes, ho farà amb l'e-
quip Aleví-Infantil. Totes
dues ho van fer ahir a la

Ciutat Esportiva del Barça
a Sant Joan Despí. 
No es tracta d'una prova
per incorporar jugadores
sinó que han rebut una invi-
tació per formar part d'una
jornada de preparació habi-
tual dels equips de base
culers, la qual cosa demos-
tra el gran interès de la
secretaria tècnica del
Barça per aquestes dues
jugadores ebrenques.

Dues jugadores de l’Escola Delta,
seleccionades pel FC Barcelona

FUTBOL

Albert Montañés va superar la
primera ronda de l'Open
Hassan II de Casablanca, en
vèncer en dos sets, a Kenny
de Schepper, jugador de simi-
lar rànquing, per 6-2, 6-3, en
una hora i nou minuts de joc.
El gegant francès de 2,03 m
no va poder trencar en cap
ocasió el servei del rapitenc,
que es va imposar després
d'aconseguir el break en qua-

tre oca-
sions. 
El tenista
rap i tenc
s'enfron-
tava ahir
al francès
B e n o i t
Paire, exempt en la primera
ronda i tercer cap de sèrie
del torneig, actualment el
numero 33 del rànquing.

Open Hassan II, a Casablanca
ALBERT MONTAÑÉS VA PASSAR LA 1A. RONDA

En un duel marcat per les
necessitats d'ambdós equips
(tots dos en dinàmiques de

playout), el Salou va saber
mantenir el cap més fred al
final del partit per endur-se la

victòria.
La clau, el darrer quart quan

els locals van encaixar 29
punts. A seguir sofrint. D’altra
banda, el passat diumenge el
club bàsquet Cantaires va
organitzar juntament amb la

federació catalana de bàsquet
la IV Trobada Oberta d'Escoles
de Bàsquet a Tortosa amb la
qual van participar 15 equips
de les Escoles de Bàsquet de
les Terres de l'Ebre (imatge de
la foto).

Derrota amb el Salou
BASQUET. 61-67

Campiones de Catalunya
El cap de setmana passat va
tenir lloc a Ascó el TOP4 per al
campionat de Catalunya
d’handbol en la categoria
sènior femení. Hi arribaven els
quatre primers equips de la
lliga regular, per ordre de clas-
sificació: Club Handbol Ascó,
Club Handbol Vilamajor,
Handbol Tortosa, OAR Gràcia
Sabadell.
L’Ascó va perdre sorprenent-
ment contra l’OAR Gràcia en un
partit força igualat. El segon
partit del Vilamajor contra el
Tortosa el va marcar l’equilibri
constant, la gran exigència i la
forta despesa física. Al final de
la segona part i sobre el so de
final del partit, els àrbitres van
assenyalar un penal contra el
Tortosa amb un 23 a 23 al
marcador, però una gran atura-
da de la portera tortosina va
forçar la pròrroga i l’Handbol
Tortosa la guanyava per 2 gols
de diferència. Diumenge,
l’Ascó i el Vilamajor van jugar el

partit per al tercer i quart lloc
que va guanyar per l’equip
amfitrió d’una manera clara i
contundent. El de la final pre-
sentava dos equips potser poc
esperats, però marcats l’un
per la forta despesa física feta
el dia anterior i l’altre per la sor-
presa d’haver arribat a la final.
El Tortosa jugant de visitant,
batallador i amb una forta
defensa i amb un atac resolutiu
en els 10 últims minuts de par-
tit, va aconseguir guanyar el
campionat amb el resultat de
22 a 24. “El nostre proper
objectiu és poder defensar
el títol a les fases d’ascens a
categoria Plata Nacional els
propers dies 16, 17 i 18 de
maig, representant amb
orgull la nostra ciutat,
Tortosa, i treballant perquè
la propera temporada pugui
gaudir d’un esport a nivell de
competició estat”. Demà hi
haurà una recepció oficial a
l’Ajuntament (18.30 h). 
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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
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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:

• 6 Talls de bacallà al punt se sal

• Farina

• 3 o 4 cebes grans

• Mel preferible de romaní

• Oli d'oliva

• Pinyons

PREPARACIÓ:

Enfarinar  i fregir el bacallà amb  oli d'oliva. Col·loqueu
amb una safata de forn.Sofregir la ceba a làmines fines uns
deu minuts i afegiu de dos a tres cullerades de mel.Col·lo-
queu la ceba a sobre de cada tall de bacallà. 

Escalfar-ho al forn i decorar amb uns pinyons a sobre.

«Primentons i Tomates» Avui:
Bacallà a la mel  

RESTAURANT LA MAR SALADA - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Plat de la setmana.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada i fins a migdia creuaran bandes de núvols alts i mitjans d'oest
a est que deixaran el cel mig o a estones molt ennuvolat, més abundants al
Pirineu, el Prepirineu i la meitat est; amb ambient assolellat en general al
final del matí al sud i oest del país. A partir de mig matí creixeran nuvola-
des a punts de muntanya i durant la tarda n'arribaran per l'oest que, amb
tot, deixaran el cel cobert al Pirineu i el Prepirineu i entre mig o molt ennu-
volat a la resta del país. A més, a punts del litoral sud hi haurà alguns inter-
vals de núvols baixos.

Precipitacions
De matinada i fins a primeres hores del matí s'esperen alguns ruixats febles
i dispersos a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental i són possibles a d'al-
tres punts del terç nord i oest. A partir de mig matí s'esperen ruixats i
xàfecs al Pirineu i el Prepirineu, i durant la tarda també són probables a la
resta de punts de muntanya. Amb el pas de les hores les precipitacions
podran afectar qualsevol punt de la meitat oest. En general seran d'intensi-
tat entre feble i moderada i localment acompanyats de tempesta, especial-
ment al Pirineu i el Prepirineu.

Temperatures
Les temperatures mínimes pujaran lleugerament, mentre que les màximes
seran semblants en general. Les mínimes oscil·laran entre 2 i 7 ºC al
Pirineu, 6 i 11 ºC al Prepirineu, depressió Central i prelitoral nord i la resta
entre 9 i 14 ºC. Les màximes es mouran entre 20 i 25 ºC al Pirineu i el lito-
ral, i entre 22 i 27 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Bona en general, tot i que amb algunes boirines a punts del litoral sud.

Vent
Al principi i al final del dia bufarà vent fluix i de direcció variable. Al centre
de la jornada s'imposarà el vent de component sud entre fluix i moderat
arreu.

El temps. Previsió

MATÍ

BOIRINA

TARDA

RUIXAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

23º 11°
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Verges Benet, M.cinta   

Verges Pauli, 24 (Tortosa) 977440715 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli 

Avgda. Catalunya, s/n.  (Amposta) 977701495

Laura Lluís - Aida Noe ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Rebràs i donar  molt  amor  a través  de les
relacions  socials. Respecte  a la teva salut ,
busca l'equilibri , no vulguis  anar  més  de
pressa  del que realment  pots.

Taure
20/4 al 19/5

Per a millorar  la teva vida  en  parella  tant  la
calma  com  l'harmonia  són  fonamentals . El
trànsit  de Venus  per la teva casa dotze  et
convida  a la reflexió.

Bessons
20/5 al 21/6

A través de la teva creativitat  és on   millor
et pots expressar  dintre  de la teva vida  sen-
timental . Salut; no  perdis  el sentit  de la rea-
litat. Cuida't , ningú o farà  per  tu.

Cranc
22/6 al 21/7

Hi ha  més intel·ligència i habilitat  en les teves
relacions . La  teva autoestima  està  bastant
alta i la deixes  veure  amb la  teva actitud a
l'hora  de seduir. 

Lleó
22/7 al 22/8

En l'amor  no t'agrada  ser superficial  o banal.
Els teus  sentiments  sempre són  profunds.
Salut; pensa  que tot el que signifiqui desenvo-
lupar el teu costat més jovial.

Verge
23/8 al 21/9

Et faran  sentir  que ets  un ésser especial.
Tant  la teva  autoestima  com  la teva  libido
pujaran  intensament . Salut:  hauries  de millo-
rar les teves defenses. 

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor el teu tacte i la teva
sensibilitat  et serviran  per a assolir  el que
et proposis. Salut:  per a poder funcionar , el
teu cos ha d'estar en plena forma.

Escorpí
22/10 al 21/11

No provoquis en tu mateix  tensions  i busca
l'harmonia  en les teves relacions . Estàs  en
una etapa  excel·lent  per a dedicar-li més
temps  a la cura del cos.

Sagitari
21/11 al 21/12

Moment de deixar-te  dur per  la imaginació  i
per les ganes  de viure  noves experiències
sentimentals. Salut;  pensa que un bon mas-
satge  tots els dies t'ajuda a descansar. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Un excés  de confiança  en l'amor  pot oca-
sionar-te  algun tipus  de disgust . Intenta
mantenir el cap fred. Salut; L'enrenou  que
duus  pot arribar  a ser molt estressant.

Aquari
20/1 al 18/2

Aplica't  a fons , i intenta resoldre  els assump-
tes que ara  et preocupen . Salut; no et miris  en
el mirall  pensant  que ets perfecte  o acabaràs
patint  contrarietats.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor no deixis  que resolguin
a l'atzar. Salut; procura  que res  t'alteri  i et
posi nerviós, pot crear-te situacions d'estrès.
Intenta ser natural.   
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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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Per tal de donar resposta i
fer visibles les inquietuds
dels joves del municipi, amb
l'objectiu de donar veu,
poder de decisió, gestió i
d'aplicació a les iniciatives
del col·lectiu de joves de la
ciutat.
El dissabte 22 de març al
Casal de Joves de
Roquetes, es va fer la prime-

ra jornada participativa
coordinada per l'àrea de
joventut de l'Ajuntament de
Roquetes i amb el suport de
la Direcció General de
Joventut, amb el nom de "A
Roquetes, les volem ben
fetes". La jornada va comp-
tar amb un bon nombre de
joves que van analitzar i
debatre, sobre què es fa i
que voldrien que es fes en
matèria de joventut a
Roquetes. De les inquietuds
dels joves van sorgir dife-
rents iniciatives relaciona-
des amb la cultura, forma-
ció, equipaments i festes
majors entre altres temàti-
ques. Totes aquestes
demandes seran ara analit-
zades per l'àrea de joventut

de l'ajuntament de
Roquetes, per tal d'estudiar
tècnicament quina és la
manera més adient per
posar-les en practica.
Aquestes conclusions seran
exposades en una pròxima
reunió al col·lectiu de joves,
per tal de començar a treba-
llar i desenvolupar les pro-
postes sorgides.

‘A Roquetes 

les volem ben fetes’

De Tortosa 
al cel...

La joventut de Roquetes
ha posat en marxa un
projecte de participació
ciutadana.

Projecte de participació ciutadana
Dues concursants tortosines  ‘animen’ el programa de 

Sobera, ‘Atrapa un Millon’, a Antena 3.

JOVENTUT EN ANTENA

Els joves analitzen i
debaten sobre què
es fa i que voldrien

que es fes en 
matèria de joventut

a Roquetes

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Merche i Maribel són dos
simpàtiques amigues de

Tortosa que amb la seva
participació a 'AUM' ens han
ofert alguns dels millors
moments de la temporada:
han passejat pel plató aga-
fades del braç de Carlos
Sobera com si estiguessin
creuant un pas de vianants,
s'han mostrat orgulloses de
ser veïnes de Tortosa (una
"segona casa" per Sobera,
segons les seves pròpies
paraules) i han acabat per
esdevenir una concursants
entranyables. Impossible no
estimar-les!. Van fer bona

difusió de la seua terra: ‘de
Tortosa al cel’, van dir.

Segons informa la web
d’Antena 3, del programa
‘Atrapa a un Millon’, les
dues concursants de
Tortosa, ‘han estat del
millor de la temporada
pels moments que ens
han fet viure’.

Merche i Maribel, de
Tortosa, van 
participar al 

programa ‘Atrapa a
un Millon’ que 

presenta Carlos
Sobera

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                   


