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núm. 600

Un dia especial per tots nosaltres, els que formem aquest setmanari, i també pels nostres fidels lectors que veuen com el Més Ebre creix. Ja són 600. Deu anys d’un projecte que s’ha
convertit en un referent per les seues característiques i per la seua proximitat. I que no s’atura. Arran del número d’avui, el setmanari Més Ebre arribarà més lluny i a més persones.
S’apliquen noves tecnologies que el faran crèixer encara amb més força. Ja ha fet un aniversari que cal destacar i més en l’època actual. 
600 Més Ebres. 600 edicions d’una publicació propera i que ho serà molt més a partir d’avui. Felicitats! I gràcies per ajudar-nos a crèixer!.    P3 

Més Ebre 600

Aquesta setmana les xifres han parlat per sí soles. Aquesta setmana hem disfrutat d'uns resultats excel.lents, resultats que situen
Canal TE com a la Televisió Local amb el share més alt de la provincia de Tarragona, amb un 14,9%. La Televisió local amb una
audiencia de 10000 espectadors diaris.  Cada dia treballant per transmetre a l´espectador la proximitat, la rigurositat, la informa-
ció i l'entreteniment que ens caracteritza. A Terres de l'Ebre, Canal TE és la primera...  P4

Canal TE és la primera

Terres de l’ebre. La Fira d'Amposta arriba a
la seva 51ena edició amb plena ocupació
d'expositors malgrat la crisi.                 P5

Esports. El porter de l’Amposta, Diego
Becerra,  expulsat contra l’Espanyol, podrà
jugar diumenge al camp del Manlleu.         P10

Societat. Geometries visualitzades de
Rocamora inunden el Palau Oliver de
Boteller. P9

Última hora: La Cooperativa de l'Aldea, Agrícola Catalana l'Aldea, sembla estar passant per moments molt complicats. La notícia saltava ahir
dijous i el propi alcalde del municipi, Dani Andreu demanava prudència total, "de moment és parlar d'un possible concurs de creditors". Andreu
manifestà la seva intranquil·litat davant la "possible" situació financera de l'entitat, ja que de ser certa la informació que està arribant "multitud
de famílies es veurien afectades de manera directa o indirecta", l'alcalde ha parlat que unes "3.000 persones podrien veure perillar la seva
estabilitat econòmica". De moment s'està treballant per esbrinar la situació real, i avui divendres el plenari de l'Aldea porta aquesta situació
com a punt d'urgència. Tenint en compte que la notícia ha aparegut a portes del cap de setmana, el fet probablement dificultarà les tasques
per buscar les solucions més adients. De moment des d'aquesta redacció ens limitem a informar sobre "el que sembla ser" una de les pit-
jors crisi d'aquesta entitat agrícola, creada l'any 1953. Al tancament d'aquest número, els responsables de la Cooperativa estaven buscant
possibles solucions per minimitzar els danys dels seus associats. D.M.              

La crisi podria assetjar a la Cooperativa de l’Aldea
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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.

6.000 exemplars 

Amb motiu de l'arribada de la
Marató de tv3 que aquest any es
durà a terme el 18 de desembre
i en la que els beneficis aniran
destinats a la regeneració i trans-
plants de organs i teixits, Lo
Terreno un cop més ens endin-
sem en un altre projecte benèfic
tot i anunciar que l'ultim seria el
que vam organitzar per la Lluita
contra el Càner i contra
l'Alzheimer el passat 1
d'Octubre.
Organitzar 4 concerts en 6
mesos + l'homenatge a Jordi
Pitarque ens va dur a un desgast
físic i moral que va generar que
l’actual junta de Lo Terreno deci-
dia deixar pas a savia nova el
proper Febrer. Però després de
l’èxit i bon regust de boca que
ens va deixar la festa dels 80 on
vam contar amb 500 persones
disfrutant de la mateixa, ens va
animar i il.lusionar en posar un
punt i final a aquests 2 anys amb
alguna cosa que la Nostra ciutat
es mereix i no és d'una altra
manera que organitzar un con-
cert d'aquestes magnituts. Als
pocs dies de passar la festa del
80 comencem a contactar amb
diferents Managers d’artistes de
primer nivell, però malgrat estar
sempre d'acord amb moltes
coses…l'aspecte econòmic
sempre ens frenava a seguir les
negociacions endavant i quan ja
ho donàvem per impossible i el
projecte anava en orris, el Sant
del dia ens premia amb una tru-
cada des de l’oficina de repre-
sentació de MEDINA AZAHARA
on ens expliquen que han llegit el
nostre correu i que els fa molta
il.lusió poder particpar. Al princi-
pi ni jo mateix que vaig ser qui
vaig atendre la seva trucada em
creia el que estava escoltant.
Teníem la possibilitat de portar a
Medina Azahara a Tortosa i no
ens demanaven milers de euros
com ho havien fet altres artistes.
El mateix dia i després d’inter-
canviar 2 trucades entre les 2
parts arribem a l'acord de que
Medina Azahara seria el grup
estrella del nostre projecte a
canvi de pagar el desplaçament
de la banda desde Còrdova fins
a Tortosa. 
La veritat és que ens sentim més
que orgullosos de poder oferir a
la Nostra gent a una banda que
porta 31 anys per tot el món,
que gaudeix de discs d'or, plati i
milers de quilòmetres a les
seves espatlles.
Medina Azahara juntament amb
els desapareguts Triana son l'i-
cone del Rock Andalús, una
música que ha marcat una
època amb himnes tan coneguts
com: Paseando por la
Mezquita,Necesito Respirar,
Todo tienes su fin, A toda esa
Gente…entre centenars de mol-
tes cançons mes. La Nostra sor-
presa arriba quan ho fem públic
i veiem la gran expectació que
desperta l'esdeveniment a la
Nostra ciutat, a les terres de l'e-
bre i fins i tot a la gent de fora
que ens comencen a demanar

entrades per correu i on encan-
tats de la vida portem ja 1 set-
mana enviant entrades a:
Sabadell,Barcelona,Terrasa,Cast
ello i Valencia. 
La Nostra satisfació augmenta
quan sabem que tota aquesta
gent que vol venir de fora
comencen a reservar habita-
cións d'hotels a Tortosa ajudant
així també per poc que sigue a
l’economia de la Nostra ciutat.
Però Medina Azahara no estaran
sols!!!!
Estaran teloneijats per la banda
tarragonina: Febrero!! 
Una banda de pop Indie que té
premis al seu historial com el de
guanyador del contemporania
de 2009. Febrero han estat
encarregats de teloneijar a
músics com Macaco,Loquillo o
Love of Lesbian. Però no acaba
aquí tampoc la nit ja que Mister
Dj Fernando Garcia serà l'enca-
rregat de posar el punt i final de
una nit màgica amb la seva músi-
ca desde la cabina i on la gent
una vegada mé ballarà els
millors éxits de la famosa caixa
de discos “Partinando”. Malgrat
tot això…encara ens han quedat
ganes d’oferir a tot el públic
veure el Madrid-Barça a partir de
les 22 en pantalla gegant per aixi
continuar immediatamente amb
el concert de Febrero i a partir
de la 01:00 el gran concert de 2
hores de Medina Azahara.
D'aquesta forma volem acomia-
dar l’actual junta de Lo Terreno
aquests 2 anys i ho volem fer
amb un espectacle de tal magni-
tud perquè la gent de les nostres
terres ens ho mereixem. 
Aprofitem aquest espai que ens
brinda Mes Ebre per dir-vos que
col.laboreu amb aquesta causa,
que només son 10 euros si com-
pres l’ entrada anticipada i 12
euros si ho fas a taquilla, i per
acabar volem desitjar-vos a tots
un Bon Nadal i Feliç 2012!!

Alejandro Gibello 
President de la Assoiació

Cultural Lo Terreno

Lo Terreno i Tortosa, amb 

la Marató de TV3!

Opinió

Tens a les mans el MésEbre que, a partir d'a-
quest divendres, ha canviat el seu disseny.
Tot a color, a nivell visual, les imatges i el
color prenen protagonisme. Però no només
s'han dut a terme canvis en l'edició impres-
sa, la pàgina web també s'ha millorat. Ara
inclou més dinamisme, continguts i seccions
que la versió anterior.  
Després de mesos de feina estrenem nova
pàgina web. Amb un nou disseny i una utilitat
millorada hem volgut establir les bases de la
nostra nova plataforma digital. Tot amb l'ob-
jectiu de poder seguir arribant, setmana rera

setmana, a un públic més ampli. Per aquest
motiu també, s'augmenten els números d'e-
xemplars amb 1000, de 5000 passem a
6000, per arribar a més municipis de les
Terres de l'Ebre. 
Actualitat, rigor informatiu, proximitat, serie-
tat… totes aquestes definicions ens avalen. 
La nostra tasca segueix sent la mateixa, que
amb un sol cop d´ull es pugui estar informat
de l'actualitat més rellevant del nostre territo-
ri. 
Nosaltres seguirme treballant per tú, confia
amb nosaltres!

Editorial

Més Ebre estrena nou look

Una part molt important de la meua vida
professional va transcórrer en un local
del carrer Escorial de Roquetes, amb
Michel, Jordi, Joan, Manel, la Núria,
Ramon, Pacheco i Robert. Allí hi fèiem
L’Occidental, que anys més tard es
reconvertiria en el Més Ebre. Era una
feina intensa, amb moltes hores de dedi-
cació, on tots fèiem una mica de tot,
però també molt gratificant. Per mi va
ser una oportunitat d’or per conèixer una
mica millor el meu territori i veure i viure
d’a prop notícies com les manifestacions
de rebuig al transvasament, la creació de
la delegació del Govern a les Terres de
l’Ebre, el naixement del Parc Natural dels
Ports, les barrancades de l’any 2000, la
trobada de l’Estatut a Miravet i moltes
coses més.
Però també, el Més Ebre va ser un lloc
on compartir pizzes i carmanyola els
dies de tancament. De xerrades amb les
companyes i els companys, que al llarg
del temps van passar per la redacció: la
Joana, la Sònia, la Iolanda, la Tere, la
Vicky i la resta de l’equip de Canal 21.
Durant el temps que vaig ser-hi, el Més
Ebre pertanyia al mateix grup que el
canal de televisió i la major part, treballà-
vem pels dos mitjans. De tot plegat, en
guardo bons records, tot i el regust agre-
dolç de l’etapa final.
La meva modesta experiència en els mit-
jans locals, em fa valorar encara més la
tasca de tots els que hi treballen. És una
feina, moltes vegades, potser no prou

valorada i reconeguda, però que cal rei-
vindicar.
Els mitjans locals són el mirall del territo-
ri, expliquen allò que passa des d’una
proximitat que difícilment es pot trobar
en els mitjans de comunicació generalis-
tes. Expliquen realitats i fets, que si no
és des d’una òptica local, segurament no
tindrien difusió. Per això, és tan impor-
tant la seua supervivència. Malgrat la
crisi i les dificultats, cal continuar apos-
tant per la informació local de qualitat i
professional.

Teresa Faneca
Fou redactora de Més Ebre als seus inicis,

juntament amb Jordi Trilla, Joan Biosca i
Michel, que segueix des de llavors a la

redacció. 

Tot va començar en un local del carrer Escorial

Opinió

                                                     



DIVENDRES 2 
DE DESEMBRE 
DE 2011

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

3www.mesebre.cat

El setmanari MésEbre arri-
ba al seu número 600 i ho
fa amb una imatge renova-
da i amb la incorporació de
nous serveis. El nou dis-
seny que estrenem avui
millora la navegabilitat i
ofereix nous serveis per al
lector. El canvi més signifi-
catiu és que, a partir d'ara,
totes les pàgines passen a
tot color. Les diferents sec-
cions en què es divideixen
les notícies, agrupades en
pestanyes i, marcats en
petits icones, també mos-
tren ara petits canvis de
grafisme i color, la qual
cosa dóna més vistositat a
tot el seguit de pàgines
que conformen el setmana-
ri. MésEbre ha sortit al
carrer amb un nou disseny,
amb l'objectiu de millorar la
seva imatge visual, i conse-
guir, d'aquesta manera, ser
un producte més "versàtil" i

oferir una lectura més
"àgil". Trobem també el
còdig QR, una eina digitalit-
zada que ens redireccio-
narà directament, mit-
jançant els telèfons mòbils,
a la pàgina web. També
renovada. Amb una presen-
tació més moderna, més
actualitzada i més fàcil de
navegar, mantenint la
mateixa adreça. El seu
diseny està més actualitzat

i preten ser més eficaç, per
tal de gestionar els contin-
guts propis que genera
l'actualitat, així com també

implementar les xarxes
socials i altres. 
La nova web sorgeix amb
la voluntat de convertir-la

en un mitjà digital competi-
tiu.
També un dels nous apar-
tats, en el qual s'està treba-

llant i properament es
donarà més informació, és
la nova versió per a iphone
i ipad que sortirà en les
properes setmanes.
L'objectiu? Fer més accesi-
ble a tothom i en tot
moment la informació
actualitzada de les Terres
de l'Ebre. Més Ebre conso-
lida així els seus 10 anys
d'existència, intentant millo-
rar dia rera dia. I també
intentant arribar a més
públic, per aquest motiu,
s'amplia la tirada de 5000
a 6000 exemplars. Cada
cop més municipis de les 4
comarques de l'Ebre con-
fien en la nostra informa-
ció, i demanen tenir el set-
manari, cada divendres, als
seus llocs de distribució. I
estarem. 
D'altra banda, una altra
dada important, cal dir
que, actualment, hi ha
8000 usuaris subscrits al
servei de newsletter que
reben cada dia els titulars
de les notícies. I recordar
també que podeu consultar
la llista completa de les
publicacions setmanals a la
nostra l'Hemeroteca. Cada
divendres els PDF ja estan
al teu abast a internet, si
no tens opció a l’edició
impresa, ens pots seguir
per internet. Com veus tot
són novetats i facilitats per
a què fassis del setmanari
Més Ebre  el teu setmanari
de confiança.

MÉS EBRE arriba al seu número 600 amb
una imatge més fresca i renovada

Aquesta setmana Més
Ebre vol celebrar el seu
número 600 amb tú,  i
ho vol fer presentant un
nou disseny per fer més
dinàmic i atractiu visual-
ment el setmanari.
També estrenem nova
web i noves possibilitats
d’accès a la informació. 

Una de les novetats, totes les pàgines a color

La web també estrena nous continguts i dinamisme visual

TG

Més Ebre creix arran del número 600. 
cedida

ACTUALITAT

Més Ebre estrena nova imatge visual i nova web per fer
del setmanari, el teu mitjà de comunicació 

escrit de confiança

RenovarRenovar-se o morir-se o morir
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A Terres de l'ebre els resul-
tats queden aixi: Canal TE,
14.9%, Canal21 8,4% i
L'Ebre TV, 4,5%. Uns resul-
tats que mostren que, a
Terres de l'Ebre, Canal TE
és la primera.
Segons la quarta onada del
Baròmetre de la
Comunicació i la Cultura d'a-
quest any 2011, són
10000 espectadors els que
confien en la programació
que emet el nostre mitjà de

comunicació, davant dels
7000 espectadors de l’altra
televisó del territori, Canal
21 Ebre, i dels 4000 de
l’Ebre TV. Cal recordar que
les dades publicades pel
Baròmetre són el resultat
d'un conjunt d'entrevistes
personals que l'equip de
camp ha realitzat a un total
de 26.834 persones del
país. I que Canal Terres de
l'Ebre en l'anterior onada no
sortia en el rànquing, i a la
de maig ho feia amb 3.000
oients diaris. Aquests resul-
tats, que van creixent, ens
animen a seguir endavant, i
treballar per seguir arribant
a un públic més ampli. La
nostra filosofia de proximi-
tat ens ajuda a obtenir
aquests resultats. Els dife-
rents programes de la tele-
visió ja són tot un segell
propi de la cadena,
l’Informatiu vespre, el maga-
zine matinal en directe
Dixa’m Vore, MésEsports,
Maiors i Primentons i
Tomates. 

Aquesta setmana hem
disfrutat d'uns resul-
tats excel.lents, resul-
tats que ens situen
com a la televisió local
amb el share més alt
de la provincia de
Tarragona, amb un
14,9%. Són les últimes
dades que ens arriben
del Baròmetres de la
Comunicació i la
Cultura.

REDACCIÓ

Canal TE, líder a l’Ebre.

Cedida

El nou Centre d'Informació
que ANAV va inaugurar
constitueix en ell mateix un
recorregut per les diferents
formes de generar electrici-
tat, tot un museu interactiu
amb mòduls similars als
que es poden trobar en els
principals museus de difu-
sió científica. De fet, ha

estat un dels divulgadors
científics de referència
estatal, el periodista
Manuel Toharia, l'encarre-
gat de dirigir el projecvte
museístic d'Ascó, i el resul-
tat final han estat múltiples
jocs que el visitant pot pro-
bar sense ordre establert i,
d'aquesta manera, ampliar

el seu coneixement a l'en-
torn de la generació d'ener-
gia. "Ningú sortirà d'aquí
convertit en enginyer nucle-
ar, però almenys entendrà
el funcionament d'una cen-
tral i podrà opinar amb
coneixement de causa", va
dir Toharia durant l'acte
inaugural. 

Per l'alcalde d'Ascó, Rafel
Vidal, el repte a partir d'ara
és aprofitar l'arribada dels
aproximadament 3.000

visitants que ANAV preveu
per a l'any vinent i possibili-
tar que facin "parada i
fonda" al municipi. 

Ascó inaugura el nou Centre
d’Interpretació

Un museu interactiu per conèixer l’entorn de l’energia

CCOO, UGT i IAC fan
front comú. Els tres sindi-
cats majoritaris han con-
vocat pel proper 14 de
desembre una mobilitza-
ció dels empleats públics
de la Generalitat contra
les noves retallades
anunciades pel Govern.
Aquesta se celebrarà de
forma simultània a
Barcelona, Girona,
Tarragona i Lleida. Els
sindicats ho han acordat
en la reunió mantinguda
a primera hora del matí
per consensuar una posi-
ció conjunta en la mesa
de negociació del sector. 

Nova
concentració
en contra de
les retallades

La Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre ha
aprovat el pla d'emergèn-
cies que avalua els riscos
d'inundabilitat de la ciutat, i
que permet aixecar així la
suspensió de quatre plans
parcials, inclosos al Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) en vigor
des del 2007. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha
avançat a l'ACN que l'apro-
vació per part de la
Comissió és definitiva i que
els quatre plans parcials
"de gran creixement"
podrien ser operatius l'en-
demà "si els seus propieta-
ris ho consideressin". 

Aprovats els plans
d’emergència per

inundacions a
Tortosa

A Terres de l’Ebre, CANAL TE és la primera
Les últimes dades ens situen com la televisió local amb el share més alt de la provincia de Tarragona

10000 espectadors confien en la programació de
proximinitat que emet la televisió local 

Canal Terres de l’Ebre

Les xifres parlen per sí soles

ACTUALITAT
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La Fira obrirà portes el dis-
sabte dia 3 desembre amb
una jornada de portes ober-
tes que ja és tradicional en
totes les edicions. En aques-
ta ocasió, però la inaugura-
ció serà en dissabte ja que
la distància entre els dies
festius feia que la fira resul-
tés excessivament llarga. La
inauguració oficial tindrà lloc
dissabte a la tarda i anirà a
càrrec d'Oriol Pujol. El regi-

dor responsable de la Fira,
Josep Manel Ferré Aixendri
ha explicat que, tot i les difi-
cultats econòmiques que
viuen la majoria de les
empreses, “s'ha hagut de
fer molt d'esforç però s'ha
arribat a cobrir tota l'oferta”
d'exposició amb més de

250 expositors de diversos
sectors entre els que desta-
quen el comerç, l'hostaleria,
l'artesania, l'automoció o la
maquinària agrícola entre
altres. Ferré ha remarcat
que, tot i amb això, un 80%
dels expositors repeteixen
any rere any, a més, el nom-

bre de visitants es manté
estable entre els 45.000 i
50.000 visitants donant
com a resultat un volum de
negoci al voltant dels 6
milions d'euros. A banda de
l'espai d'exposició, la fira
compta amb un exhaustiu
programa d'activitats com-

plementàries que convertei-
xen els dies de pont en una
ocasió per a que Amposta
celebri les seves festes d'hi-
vern, a més, cal tenir en
compte que, amb la proximi-
tat de les festes de Nadal, la
Fira és l'aparador ideal per a
la promoció del comerç
d'Amposta i l'encesa de l'en-
llumenat. 
El programa complementari
inclou xerrades i conferèn-
cies te tema econòmic, cul-
tural o social, un programa
esportiu i també un progra-
ma d'activitats eqüestres
que són un autèntic reclam
per al públic. Des de
l'Ajuntament no es planteja
reduir el nombre de dies de
fira, ni celebrar-la fora de les
dates ja tradicionals, ja que,
com ha apuntat el regidor,
els expositors «si han de
reduir el nombre de fires en
el què participen segueixen
comptant sempre amb la
d'Amposta per la seva
important repercussió».

La fira Multisectorial d’Amposta 
esquiva la crisi 

La Fira d'Amposta, que
el passat 2010 va cele-
brar les seves noces
d'or, arriba aquest any
havent aconseguit
cobrir tota l'oferta d'es-
pais d'exposició, que
entre la zona interior i
exterior s'aproxima als
30.000 metres qua-
drats.

I cobreix tot l’espai d’expositors

REDACCIÓ

Presentació de la fira divendres passat.
Cedida

Aprofundir en l'especialit-
zació energètica dels
municipis de la Ribera
d'Ebre i el Baix Camp
amb l'establiment d'un
clúster industrial i de
recerca per captar
noves inversions i
implantacions de cen-
trals és la gran prioritat
per a la Mesa d'Alcaldes
de l'Energia de Catalunya
(MADE). 
Així ho ha constatat l'as-
sociació, en la qual s'a-
grupen els set municipis
que concentren el 70%
de la producció de l'ener-
gia que es consumeix a
Catalunya, en la primera
jornada de debat
'Energia i desenvolupa-
ment'. 
Els alcaldes insisteixen
que no existeix un model
econòmic alternatiu a la
producció energètica.

Prioritats de la
Mesa

d’Alcaldes de
l’Energia

Fiscalia ha retirat el
recurs de cassació con-
tra la sentència absolutò-
ria de l'exdirector dels
serveis territorials de
Medi Ambient a les
Terres de l'Ebre, Víctor
Gimeno, pel cas del
perdó de multes a caça-
dors en barraca. El
recurs, que havia estat
preparat per Fiscalia de
Tarragona arran la
sentència absolutòria de
l'Audiència Provincial del
passat mes d'agost,
havia de ser presentada
formalment per Fiscalia
del Tribunal Suprem per-
què fos estudiada per la
sala segona d'aquesta
instància. 
Amb aquesta decisió es
posa punt i final al pro-
cés judicial obert contra
Gimeno, absolt definitiva-
ment de les acusacions
de prevaricació.

Victor Gimeno,
absolt de les
acusacions

A la comissió de delimita-
ció territorial de
Catalunya del passat
dijous, es va donar el dic-
tamen favorable a la cre-
ació de l'entitat municipal
descentralitzada (EMD)
de la Serra d'Almos,
depenent del municipi de
Tivissa. 
La comissió resolia així
un expedient que havia
tingut entrada el 15 d'a-
bril de 2010 al
Departament de

Governació i
Administracions Públiques,
però que el seu inici, la
seva primera aprovació
pel ple de l'Ajuntament
de Tivissa fou al setem-
bre de 2007. 
El municipi de Tivissa es
troba a la comarca de la
Ribera d'Ebre, a la vegue-
ria de les Terres de
l'Ebre. Té una població
de 1.799 habitants
(2009) i una superfície
de 209 km2, fet que el
converteix en el segon
més extens de tota la
demarcació de
Tarragona.

La Serra d’Almos,
constituïda EMD

El passat divendres 

REDACCIÓ

EMD

ACTUALITAT

FIRES

ACTUALITAT
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Segons ha explicat el regi-
dor d'Hisenda, Rogelio
Tomàs, amb aquesta
operació l'Ajuntament de
Deltebre destinarà al paga-
ment de factures
400.308,86Û i haurà d'as-
sumir uns costos financers
de 53.131,84 euros. La
proposta ha entrat al ple per
la via d'urgència i el regidor
ha insistit que aquesta ope-
ració era necessària per tal
que els proveïdors pogues-

sin cobrar i a la vegada
reduir fins a 7 mesos el ter-
mini de pagament, ja que
s'havia arribat a ser d'11
mesos. Tot els grups polítics
ERC, CiU, PSC i PP han
votat a favor de l'operació
de crèdit. L'alcalde, Gervasi
Aspa, ha insistit que aquesta
operació permetrà “donar
confiança” als proveïdors i
fixar uns terminis de
pagament raonables.
Segons el portaveu de CiU,
Lluís Soler es tracta “d'una
mesura necessària” per agi-
litzar els pagaments i que
“donarà tranquil·litat” als
proveïdors que “han estat
fent d'entitats financeres a
l'ajuntament”. Tant CiU
com el PP han recordat al
govern que si s'haguessin
aplicat mesures d'estalvi
no hagués calgut arribar a
formalitzar aquest crèdit.
Tomàs Castells, portaveu
del PP, ha afegit a més que
aquesta mesura ha d'anar
acompanyada “d'uns

pressupostos austers per al
2012”. El Ple també ha
aprovat també per unanimi-
tat una moció de suport al
Corredor del Mediterrani
com a Infraestructura prio-

ritària en la revisió del xarxa
central Transeuropea de
transport. 
La moció recolza el decàleg
presentat pels
alcaldes de l'Arc Mediterrani

en defensa del corredor
com a “infraestructura
vital per al desenvolupa-
ment econòmic de les ciu-
tats mediterrànies
d'Espanya i Europa”.

El Ple de l'Ajuntament
de Deltebre ha apro-
vat sol·licitar un crè-
dit per import de
453.440,70Û a
l'Institut de Crèdit
Oficial per poder fer
front al pagament de
factures pendents
dels anys 2009, 2010
i fins al 30 d'abril de
2011. 

REDACCIÓ

Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.

Cedida

La Fira de Nadal al Nucli
Antic, que enguany celebra
la seva quarta edició, creix
més d'un 40 per cent en
nombre d'expositors i
amplia el seu recorregut
sumant els carrers Ciutat i
Croera a l'itinerari tradicio-
nal del carrer de la Rosa,
plaça de la Cinta i plaça de
l'Absis. El claustre de la
Catedral farà de ròtula per

facilitar el trànsit dels visi-
tants i esdevindrà escenari
del pessebre vivent que es
representarà les tardes de
dissabte i diumenge. La fira
obrirà portes divendres a
les 17 hores, mentre que
dissabte i diumenge tindrà
un horari d'obertura de 10 a
21 hores. Les 43 parades
de la fira oferiran tot tipus
d'elements vinculats amb el

Nadal, pessebres, orna-
ments, avets, flors,... Però
també hi haurà altres activi-
tats, entre les quals tallers
de pessebrisme, Caga Tió,
contacontes, degustació de
gastronomia del món,
pallassos, circ, màgia,
xocolatada, circuit de ponis,
recorreguts amb segway, i
recollida diària de cartes
pels Emissaris Reials. A la

plaça del Castell hi haurà
una col·lecció de pessebres
feta per pessebristes del
municipi. Divendres, primer
dia de la fira, a les 20 hores,

els alumnes del
Conservatori de Música de
la Diputació a Tortosa canta-
ran nadales al Claustre de la
Catedral. 

La Fira de Nadal del nucli antic de
Tortosa augmenta en expositors

I amplia el seu recorregut sumant més carrers de la ciutat

El Centre de Formació
Ocupacional (CFO) de
l'Ajuntament de Tortosa
ofereix un nou curs de for-
mació administrativa
emprant la metodologia de
simulació d'empreses
SEFED. Finalitzat el curs
s'expedeix un Certificat de
professionalitat en activi-
tats de gestió administrati-
va nivell 2, convalidable
amb mòduls del cicle for-
matiu de grau mitjà en
Tècnic en Gestió
Administrativa. El curs té
una durada de 6 mesos, en
horari de 8 a 14 hores, i els
alumnes es formaran en
comptabilitat, comercial i
recursos humans. 

Nou curs de
formació

administrativa
a Tortosa

Hi participaran 16 restau-
rants d'Alcanar, les Cases
d'Alcanar i Alcanar Platja,
amb una major presència
d'establiment de les Cases
que en edicions anteriors.
Tots aposten per cuinar
amb ingredients de proxi-
mitat o 'Km 0', seguint les
consignes «de la barca i
de la terra al plat». Les
mandarines, que ara es
troben en el punt òptim de
maduració, i la galera són
els protagonistes dels
diversos menús que es
proposen. Així, es pot
degustar una fideuà amb
galera i calamars, o un
arròs caldós de galera.

Jornades
Gastronòmiques

a Alcanar

Deltebre aprova un préstec de 453.440,70euros
El Ple ho aprova per pagar proveïdors pendents

ACTUALITAT
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En concret es tracta de dos
convenis, un per ús privatiu
de les instal·lacions esporti-
ves d'Amposta i un altre per
fer ús de l'aulari de la nova
seu de l'Escola d'Art i
Disseny al carrer Sebastià
Juan Arbó que s'utilitzarà
com a edifici docent.
Els convenis han quedat
aprovats amb els únics vots
a favor dels membres de l'e-
quip de govern, ja que els
tres grups de l'oposició han
optat per abstenir-se.

El portaveu de Plataforma
per Catalunya, German
Ciscar, ha explicat el sentit
del seu vot afirmant que el
seu partit aposta pels estu-
dis d'INEFC i no pel CAFE, ja
que aquests últims són pri-
vats i es decanta per l'opció
pública “encara que CiU
digui que és millor tenir un
centre privat”, ha assegurat.
Per la seva banda, el porta-
veu del PSC, Antoni
Espanya, ha lamentat el
“canvi d'opinió de l'equip de
govern”, i ha recordat que
l'opció d'implantar CAFE res-
pon a un canvi de posició,
tant de la Generalitat com de
l'equip de govern de
l'Ajuntament. Ha preguntat si
des de totes dues institu-
cions es considera que la
renúncia als estudis públics
es definitiva, tot i que sí ha
reconegut que “preferim els
estudis privats que res” si
això suposa que Amposta ha
de tenir uns estudis universi-
taris dels que actualment no
disposa.
L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, ha recollit aquesta
darrera prioposta del PSC i

ha assegurat que es plante-
jarà en futures reunions amb
EUSES, a més, ha remarcat
que tot i que d'entrada no
pagaran taxes per l'ús de les
instal·lacions sí que hi ha el
compromís d'EUSES a
col·laborar en futures inver-
sions per construir noves ins-
tal·lacions a Amposta, i que
aportin equipament. 

Per la seva banda, també el
portaveu d'ERC, Adam
Tomàs, ha votat abstenció, i
tot i que ha manifestat en la
seva intervenció que no
entrarà a valorar el conveni
en sí, sinó el que representa
el conveni, ha assegurat sen-
tir-se “perplex” perquè sense
cap informació prèvia a l'o-
posició es porten els conve-

nis al ple per a la seva apro-
vació. 
L'alcalde ha recordat que
ERC qüestiona ara la
implantació de CAFE a
Amposta quan fou precisa-
ment el seu partit qui va
autoritzar que aquests
mateixos estudis gestio-
nats per la mateixa empre-
sa s'instal·lessin a Girona.

El ple aprova els convenis amb EUSES que
implantarà el grau CAFE a Amposta

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta, en la sessió
ordinària d'aquest dilluns
ha aprovat els convenis
entre el consistori i l'em-
presa EUSES, l'operador
que implantarà el grau
universitari de Ciències
de l'Activitat Física i de
l'Esport (CAFE) que es
podrà cursar a la ciutat a
partir del curs
2012/2013.

Els altres partits polítics s’hi han abstingut

Es lamenta “el canvi d’opinió de l’alcalde”

REDACCIÓ

Imatge del ple d’Amposta.

Cedida

La Nit de Gala 2011 ha
suposat un any més tot
un èxit de celebració de
la tradicional festa anual
del Col·legi d'Agents de
la Propietat Immobiliària
de la Província de
Tarragona, que ha tancat
aquest any, una nova edi-
ció amb la participació
de gairebé uns 250
assistents que van ser
presents als actes orga-
nitzats per l'entitat. El
lloc de la celebració,
enguany, va ser, d'acord
amb la bona acceptació
de l'any passat com a
nova ubicació, entre vin-
yes i cellers, en el marc
incomparable complex
enogastronòmic del Clos
de Barenys Wine Resort
de Vila-seca. En dues
sales de vidre situades
enmig del complex, van

tenir lloc, primer els
actes protocol·laris a la
Sala Àmfora i després un
cocktail-aperitiu a la Sala
Orangerie. 
A les vuit del vespre Joan
Ramon Martorell va obrir
la nit presentant al convi-
dat d'honor, el coach i
expert en motivació i
direcció d'equips direc-
tius, Xavier Orozco, qui
va fer una presentació
molt amena i participati-
va sobre la comunicació
no verbal i les tècniques
aplicades en el món de
les relacions interperso-
nals dels negocis. A con-
tinuació, el President del
Col·legi, Gil Cristià i
diversos membres de la
Junta de Govern, van lliu-
rar els diplomes de for-
mació a les col·legiades i
col·legiats que van assis-

tir als quatre cursos
organitzats en el darrer
any. També es va fer
entrega de les acredita-
cions d'API als set nous
col·legiats d'aquest
2011. El President va fer
el lliurament de quatre
guardons dissenyats pel
joier tarragoní Blázquez,
un a la Trajectòria profes-
sional d'API que va recau-
re en la figura d’Elisabet
Mas, aglutinadora dels
API a les Terres de
l'Ebre; un altre també a
la Trajectòria professio-
nal i familiar d'API per a
Joan Boronat, tercera
generació d'APIS a
Tarragona; un a la
Trajectòria social i políti-
ca destacada per a
Carles Sala, Secretari
d'Habitatge i millora
urbana de la Generalitat

de Catalunya i el tercer a
la Trajectòria de col·labo-
ració amb el COAPI de
Tarragona per a César

Puig, Director del
Departament de Territori
i Sostenibilitat de la
Generalitat a Tarragona.

Més de 200 API van assistir a la festa anual
Suposa, un any més, tot un èxit de participació

Tindrà lloc aquest dissab-
te al Casal Municipal de
Móra la Nova. A partir de
les 16.30 hores recepció
dels assistents, i a les 
16.45 la benvinguda a
càrrec del Sr. Ferran
Bladé, alcalde de Móra la
Nova, Sr. Jordi Jardí, pre-
sident del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, i Sra. Àngels
Pérez, presidenta del
CERE. A les 17.00,
“Propostes ciutadanes
des del moviment 15M:
de l'escala local a la glo-
bal''a càrrec del Sr. Ivan
Miró, sociòleg, i a les
18.00 “Moviments vincu-
lats a la indignació ciuta-
dana i canvis en la quali-
tat democràtica” a
càrrec del Sr. Josep
Redorta, advocat i doc-
tor en psicologia social
A les 18.45 Taula rodona
entre els ponents oberta
a la participació del
públic.

Jornada Imago
Mundi a Móra

la Nova

La Diputació de Castelló
tornarà a reclamar al nou
govern espanyol que pre-
sideix Mariano Rajoy la
transferència de 90
hectòmetres cúbics
anuals provinents de la
conca de l'Ebre. Així ho
va aprovar per unanimitat
aquest dimarts el ple de
la corporació com un
dels punts inclosos en el
'Decàleg de peticions
fonamentals per a l'im-
puls de l'economia de
Castelló'. 
La subdirecció general
de planificació de Medi
Ambient ha desestimat
recentment l'autorització
del transvasament anual
argumentant que part de
la demarcació es troba
en la jurisdicció de la
conca de l'Ebre i part en
la del Xúquer. Segons el
ministeri, la sol·licitud
requereix recursos pro-
pis del Pla Hidrològic i un
altre procés administra-
tiu.

Es tornarà a
reclamar l’aigua

del riu Ebre

POLÍTICA
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Adede, l'associació de
dones vinculades al món de
l'empresa de les Terres de
l'Ebre, en qualsevol de les
seves vessants, complia,
aquest mes d'octubre, un
any des de la seva constitu-
ció. Per aquest motiu i per
celebrar-ho, fa dos dies, el
passat 30 de novembre, la
Cambra de Comerç de
Tortosa acollia una sessió
de creativitat col·lectiva
adreçada a totes aquelles
dones emprenedores dels
sectors privats, públic i
associacional, organitzada
per l'entitat. La trobada va
anar a càrrec del coach i

consultor de RR.HH, Santi
López-Villa i va estar centra-
da en la importància de l'en-
trenament de les habilitats
de la persona per tal d'a-
conseguir l'èxit en les seves
accions. Així, com aprendre
a sobreviure en un marc de
crisi, ser resolutives i maxi-
mitzar esforços. Des d'un
principi, Adede s'ha definit
com una agrupació de
dones de les Terres de
l'Ebre que busca la millora
d'una societat que encara
està molt lluny del que hau-
ria de ser, sobretot en
matèria d'igualtat, entre
homes i dones.

En aquest cas, la seva investigació de la forma s’expandeix cap a altres disciplines artístiques

Ferran Bel serà el president de la 
Red de Juderías de España

L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, serà el president de la
Red de Juderías de España -
Caminos de Sefarad durant
el primer semestre de
2012. Aquest cap de setma-
na es fa el relleu al capda-
vant de la presidència en
una assemblea a Toledo, la
ciutat que l'ha presidit els
últims sis mesos. La Red de
Juderías és una associació
constituïda l'any 1995 i for-
mada per 21 ciutats de
l'Estat espanyol que actua
sense afany de lucre i amb
l'objectiu de defensar i pro-
mocionar el patrimoni histò-
ric, artístic i cultural del lle-
gat sefardita a Espanya. Els

membres de l'entitat organit-
zen projectes de caràcter
cultural, acadèmic i turístic
vinculats amb aquest patri-
moni comú. Els municipis
que conformen la Red de
Juderías són: Avila,
Barcelona, Besalú, Cáceres,
Calahorra, Córdova, Estella-
Lizarra, Girona, Hervás,
Jaén, Lleó, entre altres muni-
cipis. Tortosa forma part de
la Red des de 1998. Entre
les activitats que promou la
Red de Juderías destaca,
entre d'altres, la producció
d'exposicions, la realització
de cursos i conferències,
així com la promoció d’a-
questa cultura.

La Policia Local de Deltebre
i els Mossos d'Esquadra
han dut a terme un operatiu
conjunt a l'Institut de
Deltebre amb l'objectiu
d'augmentar la vigilància i
la seguretat a l'entorn d'a-
quest centre educatiu que
acull més de 500 alumnes
d'entre 12 i 18 anys. Es
tracta d'una prova pilot que
s'ha dut a terme per prime-
ra vegada a les Terres de
l'Ebre i que implica la coor-
dinació de la policia autonò-
mica i la municipal. Al llarg
de tot el mes d'octubre, la
Policia Local i els Mossos
d'Esquadra van establir 60
punts de control, a les
hores d'entrada i sortida
dels alumnes de l'institut de
Deltebre i a les hores d'es-
barjo. L'objectiu ha estat

controlar i dissuadir l'absen-
tisme escolar, garantir la
seguretat a l'entorn del cen-
tre (vigilància de les situa-
cions conflictives i del con-
sum de drogues) i també
s'han fet controls de veloci-
tat i de l'ús del casc, del
cinturó de seguretat i dels
sistemes de retenció infan-
til. Tot i que el dispositiu
policial es va concentrar al
mes d'octubre, es conti-
nuarà fent controls de
forma periòdica per mante-
nir un entorn escolar segur.
Tant la Policia Local de
Deltebre com els Mossos
d'Esquadra han valorat molt
positivament el resultat de
l'operatiu policial i el dispo-
sitiu es farà extensiu a les
tres escoles de primària de
Deltebre.

Deltebre augmenta la vigilància 
entorn al centre educatiu

Aquest passat 26 de
novembre el conseller Felip
Puig assistia a la inaugura-
ció dels actes de celebració
dels 150 anys d'història del
parc de Bombers de
Tortosa. Durant el transcurs
de la inauguració, Puig va
visitar, també, l'exposició
commemorativa de l'efemè-

ride que inclou una exposi-
ció fotogràfica i de material
antic i modern que forma
part del dia a dia dels
Bombers. El conseller va
estar acompanyat per l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel, i el cap del parc de
Bombers, Eloy Moreno,
entre d’altres autoritats.

150 anys d’Història
L'exposició, que ha estat
produïda pels Serveis
Territorials de Cultura, amb
la col·laboració del Centre
d'Arts Santa Mònica,
l'Ajuntament de Tortosa i la
Diputació de Tarragona, es
podrà visitar fins al 8 de
gener de 2012. Les geome-
tries de Jaume Rocamora
(Tortosa, 1946), després de
recórrer llargs camins i
diverses geografies, es pre-
senten en un espai que fins
ara havia vist altres facetes
de la seva personalitat. Amb
la voluntat d'iniciar un camí
expositiu que promogui i
promocioni el bon coneixe-
ment dels artistes plàstics
ebrencs, “volem retre un
homenatge a l'obra d'un cre-

ador de la nostra terra que
ha desenvolupat una obra
pictòrica de trajectòria
coherent -des de fa cinquan-
ta anys- amb un treball rigo-
rós, el qual l'ha caracteritzat
per la contínua recerca a
l'entorn de l'art geomètric”
ha destacat el director terri-
torial de Cultura, Francesc
Ferrer. La seva creació s'ha

desenvolupat sempre a la
recerca dels camins d'inves-
tigació al voltant de la
forma, de la matèria i de la
progressiva abstracció del
color, amb un interès pels
materials que l'ha portat a
investigar aquells elements
que tenia a l'abast de forma
quotidiana, tot desenvolu-
pant una interessant obra

amb un material d'aparença
pobra del qual ha extret les
màximes possibilitats: el
cartró. La seva investigació
de la forma s'expandeix cap
a altres disciplines artísti-
ques i la matèria pren
forma. Un exemple evident
n'és l'orgue de cartró, grà-
cies als tubs que el compo-
nen.

Geometries visualitzades de Rocamora
inunden el Palau Oliver de Boteller

La sala d'exposicions del
Palau Oliver de Boteller,
seu del Departament de
Cultura de les Terres de
l'Ebre, acolleix l'exposició
Geometries visualitzades
del pintor Jaume
Rocamora, que s'inaugu-
rarà avui, 2 de desembre
a les 19.00 h. En aquest
acte es presentarà també
l'obra Elements de con-
ducta: transport i
instal·lació d'atuells musi-
cals 1.0 de Joan Bagés,
artista sonor. 

Obra de Rocamora.

cedida

ADEDE, l’associació de dones empresaries de
les Terres de l’Ebre, un any després

Aquesta entitat lluita per la igualtat real entre homes i dones i per demostrar la potencialitat
de les fèmines en el camp empresarial i de l’emprenadoria

ACTUALITAT

REDACCIO
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El futbol és així. Emotiu. Èpic.
Inverosímil. I té aquestes co-
ses. Sí, les que el fan més
gran. El cuer s’enfrontava al lí-
der i semblava que la lògica
es podia imposar. Però no va
ser d’aquesta manera i la veri-
tat és que l’Amposta va acon-
seguir una victòria d’identifica-
ció, de sentiment i també
d’emoció.

La situació continua sent
complicada però el premi fou
merescut després de jorna-
des buscant-lo.

L’Amposta, en els primers
25 minuts, va deixar emprenta
del que està sent la tempora-
da. A més del gran gol de Be-
cerra, va disposar de fins a
cins ocasions clares davant

d’un líder que si bé és cert que
tenia baixes, no es va assa-
bentar que hi havia partit fins
la represa. Era testimoni d’ex-
cepció de la festa local.

El partit es va igualar i ja a a

la represa va estar més obert.
Malgrat això, l’Amposta va sa-
ber posar-li el ritme que més li
interessava. Va pausar-lo, amb
molta intensitat defensiva, i va
saber buscar el contraatac i
crear-li problemes a l’Espanyol
a l’esquena de la seua defensa
gràcies a la bona feina del da-
vanter de la Salsadella, Oscar.

Faltava poc i, després de
dues opcions locals de
sentència, l’Espanyol va gau-
dir de la seua amb una falta a
la frontal que, injustament, va
suposar l’expulsió de Diego. El
jove Marc, porter juvenil a la
banqueta, va haver d’assumir
responsabilitats, i va fer l’atu-
rada, fins ara, més important
de la seua trajectòria esporti-
va. Era un final èpic a un partit
emocionant i que va fer vibrar
l’estadi.

No obstant, cal mirar enda-
vant i seguir pensant que l’em-
presa no és fàcil i que la limita-
ció d’efectius és important.  I

que es nota. Diumenge, visita
a Manlleu un dels equips cap-
davanters del grup. “Ens tor-
nem a trobar amb un partit
que no és de la nostra lliga i
en el que tenim molt a guan-
yar i poc a perdre. Malgrat
això, el nostre dèficit actual de
punts ens obliga a tenir neces-
sitat de puntuar i amb aquest
objectiu viatjarem. Som cons-
cients de la dificultat, però la
il.lusió està intacta i més des-
prés de la darrera victòria”.
Diego podrà jugar. Manel i Vila-
nova són baixa. 

Reivindicació

Havia de ser contra el lí-
der. El cuer, l’Amposta, va
vèncer i va demostrar
que creu en les seues
possibilitats de salvar la
categoria. L’equip conti-
nua a la part baixa de la
taula però ara ho fa amb
més autoestima. No obs-
tant, continua viatjant
contrarrellotge. 

ACTUALITAT

L’Amposta va guanyar el líder, l’Espanyol B (1-0), en una jornada èpica 

El Tortosa no pot fallar contra el Viladecans

M.V.

Raül, porter rapitenc, és el
Zamora de la categoria

Doble valor

Una acció del darrer partit de l’Amposta, contra l’Espanyol. 

CANALTE

Povill, lesionat, no hi serà diumenge.

Amb les imatges de
l’informador del cos
tècnic, Edu Català, el
comitè ha decidit no
sancionar al porter

Diego i, per tant, podrà
jugar diumenge al camp

del Manlleu.

Pot jugar

Es un dia d’aniversari per
tots els que formem part d’a-
quest setmanari. Un dia es-
pecial. Principalment perquè
per una publicació d’ambit lo-
cal arribar a aquest nombre
d’edicions és molt meritori. I
és per estar-ne satisfet. Jo
ho estic. I també orgullòs.
Vaig viure l’inici. La transició
de l’Occidental al Més Ebre,
de Minut 91 a Més Esport.
Recordo el primer número,
amb l’amic i llavors company
Xavi Branya, enmig d’una boi-
ra intensa al pol.lígon de Ri-
doms, a la porta de la rotati-
va. Allí el teníem a les mans.
Un llarg camí. Gens fàcil, puc
assegurar-ho. D’insistència i
patiment. Però d’entrega to-
tal, compromís i identificació
amb un projecte. Més Ebre
forma part directament de la
meua vida. Hores i hores de
redacció, de muntatge (ara
juntament amb l’amic Jesús)
i també de repartiment. Tot
val la pena per la resposta
de la gent ebrenca els diven-
dres. Sóc l’únic que he se-
guit des de l’inici. No seria
just no recordar a tota la
gent que ha ajudat a arribar
fins avui. Gràcies. 600 i en
queden molts més. 

600
L’opinió de Michel

PRIMERA CATALANA CD TORTOSA

La Rapitenca va fer un pas de
gegant diumenge per consoli-
dar-se com un ferm candidat a
l’ascens. Era el partit per fer-ho
i demostrar-ho, al camp d’un
Valls ferit i que tenia ganes de
reaccionar (0-2). Però no va po-
der amb el dispositiu defensiu
de la Rapitenca que és un dels
equips menys golejats del fut-
bol català. I també de la cate-
goria. A més, una altra lectura
positiva és que els davanters
van veure porteria. La Rapiten-
ca va ser més eficient que en
altres jornades. I el gol matiner
d’Alex Forès fou una mostra. 

Després van haver-hi altres
possibilitats, en un derbi en
què la Rapitenca va gaudir de
superioritat numèrica des del
minut 16. No va afavorir
aquest fet però la realitat és
que, tot i l’entusiasme del Valls,

el conjunt rapitenc va poder
conservar l’avantatge i senten-
ciar a poc del final amb el gol
de Callarisa. Tornava i el pichi-
chi va marcar. Un altra conclu-
sió positiva.

Enmig de tant de positivis-
me, la Rapitenca, que està a
dos punts de líder, ha de fer els
deures a casa on li costa més.
Diumenge (12 h) rebrà el Marti-
nenc. Una altra notícia positiva
és el retorn de Cristian, Coke i
Efren. Gerard i Ortega estan
entrenant amb l’equip però per
prevenció no jugaran fins el dia
18, a Olesa. Per segon cop, la
Rapitenca ha pogut gaudir en
una setmana de tots els seus
jugadors en els entrenaments.

D’altra banda, l’Ascó s’enlai-
ra amb el tercer triomf seguit.
Aquest meritori, al camp d’un
Sants que era el segon classifi-
cat. El gol de Manolo va valdre
un triomf que acosta al conjunt
de la Ribera a la zona estable.
L’Ascó va tenir caràcter i acti-
tud guanyadora per sumar els
tres punts. 

Futbol base

L’Ascó rebrà diumenge
el Torreforta, amb ganes

de seguir enlairant-se.

FC Ascó

Setmana vinent, en dilluns i dimecres

La jornada a Canal TE
ACTUALITAT

La setmana vinent, els pro-
grames esportius de Canal
TE mantindran el registre
habitual, amb els dos que
s’emeten cada setmana.
Dilluns, tot i ser festa local a
Amposta, el Gol a Gol ebrenc
analitzarà la Tercera divisió,
la Primera i la Segona catala-
na (22.30 h). L’únic canvi, en
una setmana inusual pels
ponts i les festivitats, és que
el programa del dimarts serà
el dimecres (22.45 h).   

El Tortosa va perdre diu-
menge al camp del
Torreforta (4-1) en un partit
en el que va estar dins del
mateix fins ben entrada la
represa. Però el segon gol
local (minut 71) va ser el
detonant de la derrota per-
què els de Carlos Blanch
van sortir, a partir d’aquell
instant, de la confrontació.

Es la tercera derrota segui-
da del Tortosa que torna a
estar en zona de descens.
Per tant, el proper partit,
diumenge contra el
Viladecans és clau. S’ha d’a-
frontar com si d’una final es
tractès tenint en compte
que el rival és directe a la
part baixa de la taula i que
serà dels que també lluitarà
per evitar el descens al
final.
Povill, lesionat (ja fou substi-
tuït a Torreforta) és baixa
així com Salva i Castells.
Marc Baiges ho serà per
sanció. Sergi Ventura és
dubte. El porter Iniesta
debutarà com a titular.

Dilluns, anàlisi de
Tercera divisió,

Primera i Segona
catalana. El programa

del dimarts, de la
Tercera i la Quarta,

serà el dimecres 
(22.45 h)

Gol a gol ebrenc

Diumenge es farà la
presentació dels equips
de futbol base del club

abans de l’inici del
partit del primer

equip.

Michel Viñas, presentador dels programes esportius de Canal TE.
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El Jesús i Maria va recuperar-se (després de dues derrotes) per la
via ràpida guanyant el cuer, el Bonavista (3-0), en un partit que no va
ser trampa tot i que, per moments, els de l’Aube van poder contagiar-
se del joc del rival. No obstant, el Jesús i Maria va perdonar una gole-
jada més amplia. Pedra (2) i Iku van marcar els gols. Els de Torres, amb
16 punts s’acosten a la zona mitjana de la taula i ja esperen el proper
partit al camp del setzè, la Canonja. D’altra banda, el Jesús i Maria ha
incorporat al defensa Manel Maseras Cusido que feia un mes i mig que
estava entrenant en l'equip i jugant amb el CD La Floresta i finalment s'-
ha decidit el seu fitxatge. Al mateix temps, comunicar que Ivan Fuma-
dó va arribar a un acord amb la UE Aldeana i des del club no se li ha
posat cap impediment: “entenem que disposava de pocs minuts i no-
més desitjar-li tota la sort i agrair-li el seu bon comportament en les vuit
temporades que va estar al futbol base i al nostre primer equip”.

El Jesús i Maria incorpora a Manel
(Floresta). Ivan ha fitxat amb l’Aldeana

SEGONA CATALANA

L’Olímpic va guanyar contra la Canonja en un duel en què els
punts tenien doble valor (1-0). Només valia la victòria i va assolir-
se. Un gol de Samu va decidir. Narcís Laboria, tècnic de l’Olímpic,
valorava la victòria: “fou un partit dominat de principi a fí. Samu va
fer l’1-0 (18’) i, a més, vam tenir altres opcions com dues del pro-
pi Samu, dues de Guiu i una de Narcís. La Canonja va fer sensa-
ció de perill a pilota aturada i al contraatac sense tindre’n cap de
clara. Penso que el resultat hagués pogut ser més ampli però ens
va tocar lluitar i sofrir fins al final”. El tècnic de la Canonja, Jordi
Rojas, estava molest per l’actitud dels seus jugador i avisava que
“pendrem mesures”. L’Olímpic, amb qui va debutar Saltor, visita
diumenge el Vilaseca en un altre duel de la seua lliga. 

Punts d’or per a l’Olímpic que torna a
tenir un duel amb doble valor: a Vilaseca

SEGONA CATALANA

El R-Bítem afrontava un partit
contra el líder, el Morell, impor-
tant per reduir-li distàncies i, a
més, per obrir més la classifica-
ció a la seua part alta. I els de Bí-
tem van fer-ho tot per guanyar
però la victòria se’ls va escapar
en temps afegit (2-2). El R. Bítem
tenia la baixa de Sergio Ruiz, per
sanció. L’equip, amb la nova inèr-

cia, va ser pràctic. Molt ben po-
sat en defensa, va pressionar l’i-
nici de joc del rival i, a més, va in-
terpretar el que més li convenia.
Això li mancava al R. Bítem i ha
sabut rectificar-ho. Bona feina
dels centrals, també dels laterals
i del centre del camp, amb el do-
ble pivot jesusenc format per Isa-
ac i Xavi Gisbert. I amb el partit

igualat, va aparèixer Javi Asin,
com els genis, i va fer un altre gol
màgic. Des de 30 metres, no s’-
ho va pensar. Gran gol, per l’es-
caire. Bon moment del jugador.
Amb l’1-0, el partit va seguir equi-
librat. Pavel Fernández, l’àrbitre,
però, va oferir desajustos pel
que respecta el criteri amb les
targetes. A la represa, una acció

per la dreta de Magrinyà, amb
assistència de Cristian que va
culminar-la Xavi Anell. Era el 2-0.
Però una falta inexistent va tras-
formar-la Cazorla amb el 2-1. Gol
de crac. Malgrat això, la fermesa
defensiva local feia pensar en la
victòria. Pero en temps afegit, el
líder va assolir un gol d’or a tra-
vés de Diego. El defensa d’El Mo-
rell va entrar en tot i va fer falta
abans de la rematada. 

Un gol polèmic del líder en temps afegit priva al
Remolins-Bítem de reduir-li distàncies

El Morell manté els set punts d’avantatge respecte el tercer classificat

SEGONA CATALANA

Demà dissabte és reviurà un
derbi força apassionant. Serà a
Roquetes on els locals rebran
el fratern rival, el Catalònia. Un
derbi de tradició, d’emocions i
que, tot i que ara estem en una
altra època, sempre s’espera.
Al.licients com jugadors que
han estat a un club i ara juguen

amb l’altre, els tècnics també
han  jugat amb el seu proper ri-
val...i Lluís, el pichichi històric
del Roquetenc que aquesta
temporada juga amb el Cata i
que torna a casa seua. Els dos
equips busquen reivindicar-se.
El Roquetenc vol recuperar el
camí dels èxits i el Cata seguir

en la línia ascendent dels tres
darrers partits. Ha guanyat set
punts dels darrers nou i s’esta-
bilitza. Els de Talarn va guanyar
el Vilaseca (1-0) amb gol de Su-
bi en un partit que van tenir
controlat però en el que van
acabar patint per no haver sen-
tenciat i per les lesions de di-

versos jugadors: Subi, Cosido i
Aleix. Gran actuació del porter
Marcos. Per demà és baixa
Iniesta mentre que els jugadors
esmentats i Subi són dubte. El
Roquetenc va perdre a Camp
Clar (2-1) en un partit en què va
merèixer més però en el que
va acusar la manca d’encert.
Quna més abocat estava el Ro-
quetenc, el Camp Clar va sen-
tenciar amb el 2-0. Fatsini va
fer el gol però ja era tard. A
més de Josué, el Roquetenc
també té dubtes per l’estat de
diversos jugadors. De la Torre
tornarà després de la sanció. 

Roquetenc-Catalònia,
el gran derbi

Per demà dissabte (16.30 h)

SEGONA CATALANA

La Cava és capaç de tot. De
fer partits inverosímils oferint la
qualitat que disposa, contra l’Al-
canar o el R. Bítem, a casa,
però també de deixar una imat-
ge com la de la jornada passa-
da, a El Catllar, on va anar de
menys a més i va ser un equip
irregular.

Ruibal va fer el 0-1 i “vam te-
nir el control del joc i altres op-

cions per ampliar el marcador.
No obstant, sobre el minut 25,
un cop vam rebre el gol de
l’empat, vam sortir de la con-
frontació i es pot dir que, amb
l’actitud que vam jugar la resta
del partit, vam regalar-lo”, co-
mentava Sergio Navarro, tèc-
nic de la Cava. 

El Catllar remuntaria abans
del descans i sentenciaria a l’i-

nici de la represa amb el 3-1.
La Cava no va reaccionar i el
Catllar, malgrat quedar-se amb
deu, va manteir l’avantatge i su-
mar tres punts més que l’impul-
sen fins la tercera plaça, espe-
rant el partit de demà al camp
del líder Morell. L’equip tarrago-
ní ha anat de menys a més i es
troba en una bona situació.

La Cava ja ha de pensar en

el proper partit en el que no pot
fallar per mantenir-se prop de
la zona capdavantera. El rival
serà el Cambrils, equip que
està acaronant la zona de des-
cens. La Cava ha d’oferir la
seua millor versió contra el
conjunt del Baix Camp. El por-
ter Albert Forcadell, amb mo-
lesties, és dubte. 

La Cava, a no despenjar-se
No pot fallar contra el Cambrils per així esvair dubtes

SEGONA CATALANA

Xavi Anell va marcar el 2-0. 
CANAL TE

Sergio Navarro, tècnic de la Cava, va lamentar l’actitud de l’equip.

CANAL TE

Es la tornada del pichichi
Lluís, a casa seua, amb el

fratern rival

Al.licients

Els de Bítem, que fa vuit
jornades que no perden,

visiten el Calafell

Proper partit

Ruibal va fer el 0-1 a El
Catllar però la Cava va

sortir del partit i va
acabar regalant-lo (3-1)

Primer a casa

La situació de l’Alcanar, no
millorarà per al diumenge
quan l’equip rebrà el Gandesa
en un partit molt important
per poder intentar sumar tres
punts i, d’aquesta manera,
arribar al descans enganxat a
la part alta de la taula i, amb
aquest descans, esperar po-
der recuperar gent.

A més de les baixes cone-
gudes, cal afegir Edu Aguilar

que té un compromís perso-
nal, diumenge. Carlos Gila-
bert, amb una nova estrabada
muscular, torna a ser baixa.
Dialó, que va ser-ho a Calafell,
i Adrià, que també ho ha estat
darrerament i que aquesta
setmana està afectat per un
procès gripal,  són dubte. Per
tant, un panorama no molt op-
timista. Sisco, Pau Castro i
Saül tampoc hi seran. Cal va-

lorar en la seua justa mesura
el malson que està vivint l’Al-
canar i la resposta que pot
arribar a tenir.

A Calafell, l’equip d’Alfons
Royo va sumar un empat (2-
2). Edu Aguilar, de cap, va fer
el 0-1 (70’). Però el Calafell,
en pocs minuts, va capgirar el
marcador aprofitant dues in-
decisions defensives dels
ebrencs. Paulo en temps afe-

git, feia l’empat (2-2). “Està-
vem bé i quan millor se’ns po-
sava el partit, amb el gol, vam
sortir  del mateix i en vam re-
bre dos. L’important, i més tal
com estem, fou reaccionar i
assolir l’empat”, deia Alfons
Royo tècnic de l’Alcanar. 

Resposta, malgrat la situació
L’Alcanar visita el Calafell encara minvat pel malson de les baixes

SEGONA CATALANA

Gilabert torna a ser baixa,
amb una altra estrabada

muscular. Una més a les ja
existents.

Minvats
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El Móra la Nova va assolir la cinquena victòria seguida, fou con-
tra el Godall (5-1). Ezequiel (2), Magí (2) i Iñaki van marcar els
gols morencs. El Móra la Nova és sisè, amb 20 punts.

El Camarles per la seua part va vèncer per 5-0 el cuer, el Ca-
talònia. Ruben (p), Marc Prades, Jesús, Dani Fluixà i Jordi Mauri
van aconseguir els gols de l’equip de Bartolo. Amb el triomf, el
Camarles és vuitè a la taula.

La setmana vinent es recuperaran partits ajornats el cap de
setmana anterior. El Camarles visitarà el Corbera el diumenge
dia 11 a les 16 hores. 

En la propera jornada, diumenge, el Móra la Nova es desplaça
a la Sénia mentre que el Camarles juga al camp d’El Perelló, en
la inauguració oficial de la gespa artificial. 

El Móra la Nova i el Camarles golejen i
s’impulsen a la taula 

TERCERA CATALANA

El Corbera va perdre dissabte al camp del Tivenys en un partit
amb doble valor de punts en la lluita per fugir de la part baixa
de la taula (2-1).

Jordi Julià va fer el 0-1 però el Tivenys empataria al 70. Ja
en temps afegit, a la sortida d’un córner, els d’Arnau farien el
2-1. El Tivenys agafa aire amb el primer triomf en la lliga, tot i
encara estar en zona de descens.

El Corbera, per la seua part, segueix compromès. La limita-
ció d’efectius i les baixes que té l’equip comporten que la situa-
ció estigui complicada. A més no hi ha possibilitats de fer fitxat-
ges. El tècnic Pere Rins va transmetre als companys de junta
que deixa l’equip. Seguirà, però, treballant a la junta. Quilito, ex-
jugador del club i ara també directiu, l’agafa aquesta setmana. 

Pere Rins dimiteix 
com a tècnic del Corbera

TERCERA CATALANA

Ramon Barbosa ha tornat a la banqueta de l’Aldeana, després d’es-
tar al Camarles. Va debutar diumenge al Pinell. I l’equip va treure un
empat (2-2). Des d’El Pinell lamentaven “la manca d’encert. Vam tenir
moltes ocasions, amb un penal fallat al primer temps. I l’Aldeana, en
canvi, va fer el 0-1, i, després, arran d’una falta, va aconseguir el 0-
2. Vam insistir i entre el seu porter, els pals i la manca d’encert no
vam poder marcar l’empat fins els darrers minuts”.

Edu (exjugador del Santa Bàrbara) va fer el 0-1. Albert Meca, una
altra incorporació, va marcar un gran gol de falta. Joel (70’) i Amadeu
(84’) van fer els gols pinellans. L’Aldeana també ha incorporat a Ivan
Fumadó (Jesús i Maria) i aaquesta setmana està previst que també
ho faci Sergio, que tornaria a jugar. L’empat dóna força a l’equip. 

Ramon Barbosa debuta amb l’Aldeana
empatant a El Pinell

TERCERA CATALANA. FITXATGES A L’ALDEANA

El Sant Jaume va vèncer el Vilalba (3-1). Tres punts importants per
estabilitzar-se a la taula. Manel i Ismail (2) van marcar els gols i
van encarrilar el triomf aprofitant també la feblesa defensiva que
en moments puntuals va tenir el Vilalba. Els de Gaspar contiuen
sense poder puntuar fora de casa. Per això van obligats a casa.
Diumenge rebran l’Ampolla, segon classificat. L’Ulldecona, des-
prés d’unes jornades, va tornar a guanyar. Va fer-ho en el derbi
contra el Santa Bàrbara (2-1). Yassine i Rabosa (exjugador de l’Al-
canar B) van refletir l’efectivitat ulldeconenca al marcador. Porres
va fer el gol planer però “seguim negats, tot i tenir opcions, ens
costa molt transformar-les”, deien des de Santa Bàrbara. El San-
ta es complica. Brusca, que tornava a casa, va lesionar-se. 

Punts vitals per al Sant Jaume i per a
l’Ulldecona. El Santa no es refà

TERCERA CATALANA

La Sénia i Deltebre van empatar en un duel obert en el que els lo-
cals van poder sentenciar però no van saber fer-ho i el Deltebre,
que va fer una bona feina defensiva, va tenir vida i va anar crei-
xent fins tenir les seues opcions. Els locals van avançar-se en el
marcador i van tenir altres possibilitats. Però Reverté empatava
per al Deltebre poc abans del descans. A la represa, el partit va
travar-se. La Sénia va reclamar diverses jugades al col.legiat, per
aquest motiu no va quedar gens d’acord amb l’arbitratge. El Del-
tebre va tenir també la seua oportunitat per haver guanyat.

El Deltebre jugarà el partit suspès al seu dia a l’Ulldecona el dia
10 a les 16 h. La Sénia també ho farà la setmana vinent, en
aquest cas en el derbi contra el Godall.

El Deltebre sorprèn a la Sénia i 
assoleix un empat positiu

TERCERA CATALANA

Serà diumenge, a l’estadi de la Vinyeta, d’El Perelló. S’inaugurarà
la gespa artificial en una jornada en la que es farà la presentació
de tots els equips de l’entitat. A les 15.30 és la convocatòria
pels actes i, posteriorment, a les 16.15 h. es disputarà el partit
amb el Camarles. A la plana 17 podran veure el cartell de la jor-
nada. El Perelló va perdre diumenge a l’Ampolla (1-0). Segons
David Pallarès, president, “vam merèixer l’empat. Va ser un par-
tit igualat, en el que nosaltres vam jugar ben posats i vam estar
bé. Vam tenir bones opcions, però no vam marcar”. Un gol de
Dani va decidir. Cotaina, tècnic de l’Ampolla, deia que “va ser un
derbi amb les característiques d’aquesta mena de partits, amb
joc travat, i que es va decidir per qui va poder fer el gol”. 

El Perelló viurà una jornada festiva amb la
inauguració oficial de la gespa artificial

TERCERA CATALANA

L’Ametlla va guanyar al camp
de l’Horta (0-2). Era una prova
complicada per l’entitat del rival
i perquè l’Ametlla havia de d’a-
daptar-se al partit. Al camp.
I el jove equip de la Cala, tot i
les onze baixes, va tornar a
mostrar que té plantilla i que
darrera té un futbol base que
empeny. Va ser versàtil.
Pràctic, no va deixar jugar a
l’Horta gràcies a la bona feina
defensiva i, a més, va decidir
en dues accions a pilota atura-
rada. Les dues en moments
claus. La primera fou de cine.

Héctor, l’actor. Una falta llunya-
na i el lateral esquerrà que va
fer un llançament espectacular.
Per l’escaire. 0-1. I a la represa,
la Cala va posar el 0-2 amb un
gol d’estratègia. Héctor va ficar
la pilota i Robert va fer una
rematada molt meritòria que va
significar el segon gol.
El partit va complicar-se per al
líder amb l’expulsió d’Abraham.
L’Horta va pressionar més
amunt i va gaudir de fins a cinc
ocasions, en accions a pilota
aturada. Però Norbert, líder del
líder, estava darrera i va aturar-

ho tot. Abans, amb més temps
per davant, Isaac havia gaudit
de l’ocasió més clara per
l’Horta, però no va poder mar-
car. Hagués estat clau perquè
quedava més partit.
L’Horta cal dir que no va tenir
fortuna amb les lesions. Al pri-
mer temps va perdre a Enric i
al pichichi Aubanell. Una pèrdua
sensible. Ho va intentar però no
es va trobar comode per la
feina del rival Ametlla.
Robert Cantó, tècnic de l’Horta,
deia que “vam intentar-ho però
va ser complicat perquè

l’Ametlla es va tancar bé darre-
ra i no va buscar jugar. Llavors,
es va fer més difícil. Ens va
mancar també més contundèn-
cia en les ocasions que vam
tenir”. Balfego, tècnic calero,
remarcava “el treball de l’equip
davant d’un Horta que no havia
cedit cap punt a casa i que és
un rival molt potent. Estic con-
tent de tots els jugadors. Del
liderat he de dir que hem de
saber conviure amb ell però
que no ens obssessiona. Hem
de seguir treballant com fins
ara”. 

El líder és versàtil
L’Ametlla guanya al camp de l’Horta amb gols d’Héctor i de Robert. Pas ferm endavant (0-2)

TERCERA CATALANA

No sé si he vist un Àngel aquesta setmana
al camp de l'Amposta, perquè guanyar a
l'Espanyol va ser un miracle per treure a
aquest Amposta del pou. Si hagués perdut,
estaria en un situació molt difícil de sortir
ara, després de l'ombra segueix l'espe-
rança i don Tarazona ha fet una promesa,
si es salva l'Amposta, farà una caminada
de 25 km corrent. L'Espanyol va tenir bai-
xes i va presentar un equip amb jugadors
del juvenil de divisió d'Honor “ja m'agradaria tenir aquest equip“ diu
Tarazona, el president. Malgrat tenir un pressupost tancat i limitat,
està pensant com fer un fitxatge per reforçar l'equip. Vostès es
preguntaran si hi ha una resposta al titular d'aquesta setmana, els
àngels entenen de futbol?  Molts jugadors salten al camp amb el
peu dret, els porters utilitzen colors diferents que els hi donen sort,
alguns jugadors d'aquestes terres, porten roba interior que els hi
doni sort cada diumenge, és més, un jugador, queda en el meu
confessionari, es va posar la roba de la seva amant i aquell dia va
marcar tres gols, però té secret l'assumpte, algun dia, pot ser, els
hi desvetllaré. Des de fa cinc setmanes, tres dies abans del partit,
li vaig dir el resultat d'un equip al seu entrenador i gairebé amb els
gols que faria, aquest equip porta cinc jornades invicte, només em
vaig equivocar una mica en un partit, però l'esmentat entrenador,
aquella setmana no em va fer molt cas, li vaig dir que el dissabte
havia de demanar hora a una dona maca i que li fes un petó: “tu
vols que em separi de la meva esposa?”. Al futbol cal posar-li una
mica de poesia per fer-ho més perfecte, és per això que és l'es-
port rei del món, és el rei dels reis com el Barça i com és un equip
també imperfecte que va perdre a Getafe, algun dia havia de ser.
PRIMERA CATALANA, LES CRISIS SENTEN BÉ. Sort que el
Tàrrega va entrar en crisi, una victòria en les ultimes jornades, sinó
la Rapitenca veuria el primer lloc de lluny. El primer que va entrar
al forat és el Vista Alegre, ara el Sans, tot això afavoreix a la
Rapitenca i fins i tot a l'Ascó, que va sortir del pou del descens
però encara queden set equips per sobre d'ell. De vegades em
pregunto perquè aquest equip de les Terres de l'Ebre té debilitat
pels entrenadors de Lleida, a Viñas el van cessar, a Cotaina, ni li
van dir si es volia quedar a l'staff o ser l'entrenador a tercera divi-
sió (però clar, l'acord amb Benavent estava condicionat pel cos
tècnic), Cotaina potser hagués salvat a l'equip del descens de ter-
cera. El Tortosa és l'equip dels sospirs, en tres setmanes un gol i
tres derrotes seguides, segueix en descens, estic segur que fitxa-
ran algú altre. A la Rapitenca li ha anat bé la crisi d'alguns equips i
a l'Ascó de perles la seva pròpia catarsi.
SEGONA CATALANA, AL MORELL I A L'OLÍMPIC ELS HI HA
TOCAT LA LOTERIA. Cada vegada més segurs i més ferms, el
Torredembarra i el Morell encara que a aquest equip li va baixar un
àngel del cel el diumenge a Bítem i amb ajuda de l'àrbitre també,
l'important d'aquesta jornada va ser el triomf de l'Olímpic. Narcís
necessitava aquesta victòria com el pa i l'aigua, aquest entrenador
és un sant i un gran professional, molt honest. La setmana passa-
da va parlar amb la directiva “si jo sóc el problema me'n vaig, jo
tinc confiança en l'equip i ens salvarem“, els va dir Narcís, com no
s'ha de salvar aquest equip si és l'únic de la categoria que ha mar-
cat en les 12 jornades disputades, però a l'Olímpic li va baixar un
àngel el diumenge, i més al seu golejador Samu que porta dos
gols en dues setmanes. Ja són tres equips de Tarragona que
comanden la classificaci, la irregularitat segueix patent en els
equips d'aquestes terres, solament el Remolins-Bítem té la millor
ratxa de vuit partits invicte i a Calafell només li serveix la victòria i
guanyarà segur. Però mirin, el màxim golejador d'aquesta catego-
ria, el jugador ‘més jove’ dels 18 equips, només té 38 anys, Super
Rosado, un gol per partit però, i si es lesiona Rosado qui marcarà
els gols a Torredembarra? I si al Morell marxa Cazorla, com ho va
fer la temporada passada, aguantarà invicte el Super Morell? Si
miren la classificació, la Cava, a meitat de la taula, un any més es
queda sense pujar i així ja porten 19 temporades, el R. Bítem i el
Roquetenc, dels cinc llocs del davant, d'alguna cosa va servir estar
a Preferent. Quatre equips empatats a 21 punts en llocs, 3-7, més
igualtat impossible, però els del Super Morell i Torre porten la cin-
quena marxa posada.
TERCERA CATALANA, LES COSES CADA VEGADA MÉS CLA-
RES. Es confirma la meva teoria, l'Ametlla cada vegada més líder
amb permís de l'Ampolla “aquest Ametlla no només és un equip
jove sinó que té qualitat!”, ho diu el míster de l'Ampolla que va anar
a veure'ls a Horta, no perd un detall aquest gran mestre de les ban-
quetes. Els dos líders comencen a agafar confiança, mentre que
la Sénia i el Pinell han ensopegat, encara que queda molta lliga, a
aquests dos equips només els hi serveix la victòria per aconseguir
fites més altes, la setmana passada vaig dir que la Sénia no puja-
ria i el Pinell tampoc, només en una jornada quasi ja s'ha confirmat.
Es resisteixen al descens els ascendits, Godall i Tivenys, ull amb
aquest equip que va aconseguir la seva primera victòria i porta,
només una derrota en quatre jornades, mentre que el Santa
Bàrbara està en una altra galàxia, “quien te ha visto y quien te ve”,
d'una temporada a una altra.

Els àngels també entenen de futbol?
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Tivenys (16.30 h)
l’Ametlla-Ulldecona (16 h)

Diumenge
la Sénia-Móra Nova (16 h)

Godall-Sant Jaume (15.15 h)
Vilalba-Ampolla (15.15 h)

Perelló-Camarles (16.15 h)
Corbera-Pinell (16 h)

Aldeana-Horta (16.30 h)
Deltebre-S. Bàrbara (18.30 h)

RESULTATS
12a jornada Tercera catalana

Tivenys-Corbera 2-1

Horta-l’Ametlla 0-2

Móra Nova-Godall 5-1

Ulldecona-S. Bàrbara 2-1

Sant Jaume-Vilalba 3-1

Ampolla-Perelló 1-0

Camarles-Catalònia 5-0

Pinell-Aldeana 2-2

Deltebre-la Sénia 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 12 30 7 31

2. Ampolla 12 25 8 28

3. la Sénia 11 23 12 24

4. Pinell 12 33 17 22

5. Horta 12 26 22 22

6. Móra la Nova 11 28 14 20

7. Perelló 12 18 11 18

8. Camarles 11 19 14 18

9. Sant Jaume 12 22 18 16

10. Ulldecona 11 17 19 16

11. Deltebre 11 19 20 15

12. Vilalba 11 23 18 13

13. S. Bàrbara 12 12 19 10

14. Aldeana 12 17 26 9

15. Godall 11 15 30 9

16. Corbera 11 13 27 8

17. Tivenys 12 11 32 7

18. Catalònia 12 12 49 3

Tercera catalana

RESULTATS
10a jornada Quarta catalana. Grup 19
Batea-Arnes 4-3
Benissanet-Rasquera 3-0
Flix-Ginestar 4-3
Tivissa-Benifallet 4-3
Ascó-Bot 3-2

PROPERA JORNADA
Diumenge

Bot-Batea (16 h)
Arnes-Benissanet (15.15 h)

Rasquera-Flix (15.15 h)
Ginestar-Tivissa (16 h)
Ascó-Benifallet (16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 10 28 13 26
2. Tivissa 10 29 21 22
3. Benifallet 10 20 12 21
4. Batea 10 30 22 15
5. Bot 9 21 18 13
6. Ascó 10 16 19 11
7. Ginestar 10 15 18 11
8. Benissanet 10 13 18 11
9. Rasquera 10 9 27 6
10. Arnes 9 10 23 4

RESULTATS
10a jornada Quarta catalana. Grup 20
la Cava-Xerta 1-0
Campredó-la Galera 2-1
R. Bítem-Jesús i Maria 3-3
Atlas-Roquetenc 2-1
Alcanar-Deltebre 4-0

PROPERA JORNADA
Xerta-Campredó (diu 15.15 h)
la Galera-Alcanar (diu 15,15 h)

Deltebre-R. Bítem (diu 11-12, 16 h)
J. i Maria-Atlas (dis 17.30 h)

Roquetenc-la Cava (dis 18,30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Atlas 10 30 11 23
2. Campredó 10 30 10 22
3. Roquetenc 10 24 10 19
4. R. Bítem 10 32 13 18
5. la Cava 10 23 18 16
6. Jesús i Maria 9 18 16 14
7. Alcanar 9 16 15 14
8. la Galera 9 9 25 5
9. Xerta 9 6 24 4
10. Deltebre 10 6 52 0

Quarta catalana

Héctor, amb un extraordinari llançament de falta, va fer el 0-1.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

La Cala va superar amb
bona nota una prova

complicada, a Horta, on
va guanyar amb gols

d’Héctor i Robert

Líder ferm
PRÒXIMA JORNADA  
Terrassa-Balaguer

Europa-Olot
Gavà-Muntanyesa

Santboià-Vilafranca
Manlleu-Amposta (diu 16.30 h)

Espanyol-Rubí
Gramanet-Vic

Pobla Mafumet-Prat
Vilanova-Castelldefels

Masnou-Cornellà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Pobla Mafumet 16 9 5 2 20 7 32
2. Espanyol 16 8 7 1 29 10 31
3. Prat 16 9 4 3 23 9 31
4. Terrassa 16 9 4 3 33 25 31
5. Manlleu 16 8 3 5 31 23 27
6. Vilafranca 16 9 0 7 18 20 27
7. Rubí 16 7 3 6 25 21 24
8. Cornellà 16 5 8 3 19 15 23
9. Olot 16 6 5 5 25 22 23
10. Europa 15 6 4 5 20 21 22
11. Gavà 16 7 1 8 20 23 22
12. Balaguer 16 6 4 6 14 18 22
13. Castelldefels 15 6 2 7 21 23 20
14. Santboià 16 4 5 7 15 20 17
15. Muntanyesa 16 3 8 5 15 23 17
16. Vic 15 3 6 6 13 16 15
17. Vilanova 16 2 7 7 15 23 13
18. Gramanet 16 3 4 9 16 27 13
19. Masnou 15 2 4 9 17 28 10
20. Amposta 16 2 4 10 18 33 10

Tercera divisió RESULTATS
16a jornada, Tercera divisió

Vic-Pobla Mafumet 1-1
Muntanyesa-Santboià 0-0
Rubí-Gramanet 2-1
Prat-Vilanova 0-0
Castelldefels-Cornellà 1-1
Vilafranca-Manlleu 1-0
Terrassa-Masnou 1-0
Balaguer-Europa 1-1
Olot-Gavà 3-1
Amposta-Espanyol 1-0

PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Reddis

Vista Alegre-Valls

Rapitenca-Martinenc (diu 12 h)

Tàrrega-Olesa

Júpiter-Iberiana

Ol. Can Fatjó-Sants

Ascó-Torreforta (diu 12 h)

Tortosa-Viladecans (diu 17 h)

Igualada-Almacelles

RESULTATS

13a jornada, Primera catalana

Reddis-Vista Alegre 1-2

Santfeliuenc-Igualada 1-0

Torreforta-Tortosa 4-1

Martinenc-Tàrrega 1-1

Iberiana-Ol. Can Fatjó 2-1

Sants-Ascó 0-1

Viladecans-Almacelles 2-0

Valls-Rapitenca 0-2

Olesa-Júpiter 0-4

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 12 27 12 27

2. Rapitenca 12 13 4 25

3. Sants 12 18 8 22

4. Torreforta 12 25 17 22

5. Júpiter 12 26 13 21

6. Vista Alegre 12 22 19 20

7. Reddis 12 16 13 19

8. Ascó 12 20 13 18

9. Igualada 12 23 20 18

10. Santfeliuenc 12 11 11 17

11. Valls 12 16 25 16

12. Almacelles 12 18 17 14

13. Martinenc 11 19 22 14

14. Iberiana 12 20 29 13

15. Viladecans 12 16 20 12

16. Tortosa 12 16 28 10

17. Olimpic C. Fatjó 11 8 15 8

18. Olesa 12 9 37 4

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Calafell-R. Bítem (17 h)
Morell-Catllar (16 h)

Roquetenc-Catalònia (16.30 h)
Bonavista-Torredembarra (17 h)

Diumenge
la Cava-Cambrils (16.30 h)
Salou-Camp Clar (16.30 h)

Vilaseca-Olimpic (16 h)
Canonja-J. i Maria (11.45 h)

Alcanar-Gandesa (16 h)

RESULTATS

12a jornada, Segona catalana

Catalònia-Vilaseca 1-0

Torredembarra-Gandesa 3-1

Calafell-Alcanar 2-2

Camp Clar-Roquetenc 2-1

Catllar-la Cava 3-1

R. Bítem-Morell 2-2

Jesús i Maria-Bonavista 3-0

Cambrils-Salou 1-2

Olimpic-Canonja 1-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 12 30 14 28

2. Torredembarra 12 25 10 27

3. Catllar 12 23 16 21

4. Roquetenc 12 20 13 21

5. R. Bítem 12 25 19 21

6. Alcanar 12 19 20 21

7. Camp Clar 12 17 17 18

8. Salou 12 14 14 18

9. Catalònia 12 19 15 17

10. la Cava 12 21 19 17

11. Jesús i Maria 12 22 24 16

12. Calafell 12 19 22 16

13. Gandesa 12 22 23 15

14. Cambrils 12 21 19 13

15. Olímpic 12 19 24 11

16. Canonja 12 10 16 9

17. Vilaseca 12 12 24 9

18. Bonavista 12 10 39 3
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El Club Handbol Amposta
va perdre en la seua visita a
la pista del Castelldefels
(33-24).
La primera meitat va ser

molt anivellada i va existir
molta igualtat en el marca-
dor fins el darrer quart les
barcelonines van agafar
dos gols d’avantatge.
Un avantatge que van saber
administrar i ampliar a la
represa quan van oferir
molta fortalesa física i
l’Amposta, amb els minuts,
no va poder mantenir-se
dins de la confrontació. 

L’Amposta, sisè, rebrà
el Lanzarote en la jorna-
da vinent.
Per l ’Amposta, a
Castelldefels, van jugar:
Manjavacas, Rios (2),
Alonso (2), Domingo
(4), Frnova (8),
Ungureanu (4), Uliaque
(1), Galvez, Solà,
Juncosa, Vi la (3),
Tortajada i Rieres.

Victòria brillant del sènior femení

CURSES DE MUNTANYA 

VOLEI ROQUETES

CLUB HANDBOL AMPOSTA

TENNIS

La temporada de rem ha co-
mençat amb la disputa de la
regata de promoció al Canal
Olímpic de Castelldefels. La
participació ha estat molt
nombrosa amb la participació
de tots els clubs catalans,
destacant la novetat del Club
de Rem Delta de Sant Jaume
d'Enveja , i també de clubs de
Aragó. 
Els remers de les terres de
l´Ebre han començat amb
força. Els joves del  Club Nàu-
tic Amposta han aconseguit
set medalles, dos d'or per al
2x aleví de Pau Princep i Jau-

me Paz i per al 1x infantil de
Toni Bo y cinc de plata: per al
1x aleví d´Iris Garcia, el 1x in-
fantil de Nuria Martin, el 1x
aleví de Pau Princep, el 2x
aleví de Joan Cercos i Pep Ra-
lloi el 4x aleví de Pau Princep,
Jaume Paz, Joan Cercos i
Pep Rallo. 
Els remers del Club de Rem
Tortosa també ha lograt set
medalles: dues de plata per
al 2x alevi de Sara Estevez i
Julia Blasco i el 4x infantil de
Oscar Guillen, Enric Jardi, Di-
ma Fedorchenko i Aleix Espel-
ta i cinc medalles de bronze

per al 2x aleví  de Angela Fe-
rreres i Ariadna Espelta, 1x in-
fantil de Anna Kayser, el 4x in-
fantil de Blanca Adell, Anna
Kayser, Julia Blanch i Laia Ra-
mirez, el 2x aleví de Iñigo
Santillana i Jose M. Chavarria
i el 1x de Oscar Guillen.
També ha aconseguit una me-
dalla de bronze el 2x de Ga-
briel Sanchez i Joel Valor per
al Club Nàutic Sant Carles.
La propera cita del rem es el
dissabte proper 3 de desem-
bre amb la tradicional regata 
“XXIX Descens de l´Ebre Tor-
tosa-Amposta”.

Comença la temporada
REM

Es decideix a la represa

Campionat Provincial

Al grup 19 van haver-hi quatre partits
que van acabar 4-3, en tots ells van
haver-hi jugades polèmiques, emoció,
alternatives en el marcador...grans
partits que reflecteixen la incidència
de les jornades a mesura que aques-
tes passen. El Benifallet va perdre el
sego partit seguit fora (li’n queda un
altre) i el grup es pot ajustarm tenint
en compte que n’hi ha per recuperar.
El Flix segueix líder. 
Al grup 20, l’Atlas va aconseguir un
triomf amb doble valor davant el
Roquetenc i continua líder. Els d’Angel
Alvarez van saber frenar el ritme del
partit quan els convenia i van mantenir
el marcador a favor. Les places de
play-off estan obertes, quan ja hem
superat l’equador de la primera fase.

Flix i Atlas no
cedeixen

FUTBOL. QUARTA CATALANA

la Cava-Falset, 6-2
Tortosa E-Benifallet, 2-3
Jesús i Maria-R. Bítem, 1-6
Olimpic-Gandesa, 1-5
Rapitenca-S. Bàrbara, 0-0
Alcanar-Aldeana, 4-5
Masdenverge-Ulldecona, 2-6
Arnes-Ginestar, 7-0
Classificació: la Cava, 28; Ulldecona,
23; Rapitenca, 22; Falset, 21; Arnes,
21; Aldeana, 21; S. Bàrbara, 15;
Tortosa Ebre, 12; Gandesa, 12; R.
Bítem, 12; J. i Maria, 8; Ginestar, 8;
Benifallet, 7; Masdenverge, 6;
Alcanar, 2 i Olimpic, 1.
Propera jornada: Aldeana-Tortosa
Ebre; Falset-Alcanar; Olimpic-Arnes;
Benifallet-Jesús i Maria; R. Bítem-
Masdenverge; Gandesa-Ulldecona; S.
Bàrbara-la Cava i Ginestar-Rapitenca. 

El líder no perdona

FUTBOL FEMENÍ

El jugador del club tennis Torto-
sa Joan Fornós ha quedat campio
proincial després de vèncer en tor-
neig força disputat, que va tenir
lloc a les instal.lacions del club ten-
nis Calafell. A la final es va veure
un gran partit en el que Joan For-
nós es va imposar a Arnau Mas
(7/6, 6/1 i 7/2).

L’Amposta rebrà el

Lanzarote, en la pròxima

jornada

Proper partit

Les noies de Marc Fornós van perdre a Castelldefels per 33-24

Benjami masculí

La jornada començava amb el desplaçament del sè-
nior masculí al camp de C.V.Estructures Olot, un par-
tit on els de Roquetes van començar molt forts, però
no va ser suficient per guanyar el primer set. En el se-
gon, aquests van tornar-ho a provar i aquest sí que fi-
nalment el van guanyar. En el tercer i quart, els roque-
tencs no van poder parar el gran atac que tenien per
la part central. Finalment perden el partit per 3-1 amb
parcials (25-20, 22-25, 25-16 i 25-13).
Per altra banda, el sènior femení rebia a un dificilíssim
C.V.Opticàlia Holandesa Vilanova. Cal dir que les de
Roquetes jugaven desprès de moltes jornades amb
totes les jugadores, i aquestes van fer un gran partit
amb una merescudíssima victoria. El partit va co-
mençar molt favorable per a les roqueteres, l'atac
molt efectiu i amb molt bona recepció, no van deixar
realitzar gairebé el de joc a les contrincants. En el se-
gon set la truita es va tombar, ja perquè potser les lo-

cals van relaxar-se o les visitants van despertar-se i
van demostrar un gran atac on a les roqueteres les
van agafar desprevingudes. El tercer i quart set van
ser molt disputats, amb punts realment llarguíssims i
els parcials van estar molt igualats, quedant-se el ter-
cer set a Roquetes i el quart a les visitants. En el ta-
ke-break les de Roquetes es van motivar de tal ma-
nera i amb les ganes de que el partit es quedés a
casa, van realitzar un gran joc ja tant el defensa com
en atac, guanyant amb una amplia diferència. Final-
ment, el partit va acabar 3-2 amb parcials (25-18, 12-
25, 25-20, 23-25 i 15-9).
En la pròxima jornada, el sènior masculí rep al Volei
Sant Esteve, el sènior femení es desplaça al camp
del capdavanter de la classificació, les Panteres gro-
gues. En la pròxima jornada també juguen els juvenils
a Roquetes contra el Volei Andorra i el cadet mascu-
lí rep al C.V.Mataró.

Javi Delgado ha estat el
guanyador absolut del
circuit terres de l'ebre i
del circuit català de cur-
ses de muntanya, que ja
ha arribat al seu final.
Ha guanyat 5 curses, la
general, de veterans, i el
premi èlit. 

Javi Delgado,

guanyador
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA.  MICHEL VIÑAS

ELISABET MAS, ADVOCADA I API A LES TERRES DE L’EBRE
La Nit de Gala 2011 del
Col·legi d'Agents de la
Propietat Immobiliària de la
Província de Tarragona, amb
la participació de gairebé
uns 250 assistents que van
ser-hi presents, ha tornat a
ser un èxit.
Durant la mateixa, el presi-
dent del Col·legi, Gil Cristià,
va fer el lliurament de quatre
guardons dissenyats pel
joier tarragoní Blázquez, un
d’ells fou a la Trajectòria pro-
fessional d'Api d’Elisabeth
Mas, aglutinadora dels API a
les Terres de l'Ebre.
Avui hem volgut parlar-ne
amb Elisabet en la secció
del crac de la setmana de
Més Ebre.
A la foto, Elisabet Mas apa-
reix amb Gil Cristià, presi-
dent del Col.legi.

MÉS EBRE: Què represen-
ta un reconeixement com
aquest?
ELISABET MAS:
Personalment una satisfac-
ció encara que tinc molt clar
que qualsevol persona al
meu lloc hauria fet el mateix.
Sempre em va moure l’in-
terès per a que els APIS de
les Terres de l’Ebre formés-
sim part del Col·legi activa-
ment.

ME: Una nit especial la de la
Gala per tot el que significa?
Dóna vitalitat i més ara en
una època complicada.
EM: Sempre he cregut en
els col·legis professionals,
és important mantenir el
contacte amb els com-
panys, compartir experièn-
cies, sempre aprens una
cosa o altra i fer-ho de
forma lúdica, de tant en
tant, també va bé.

ME: Quants anys porta com
a professional?
EM: Tinc el títol d’API des de
l’any 1976. El meu pare
ja ho era i em va fer pre-
sentar als exàmens, jo
aleshores estava aca-
bant la carrera de dret.
Com era incompatible
l’exercici de les dues
professions alhora, no
va ser fins l’any 1996
que, desapareguda la
incompatibilitat, em vaig
poder donar d’alta, hi ho
vaig fer únicament per
dedicar-me a fer valora-
cions pericials.

ME: Han hagut anys d’ex-
plendor però el sector és
dels que pitjor ho passa.
Quina creu que és la situació
actual i que és el que pot fer-
se per al futur?
EM: El sector immobiliari ha

estat dels més afectats i els
APIS hem patit les conse-
qüències, la única forma de
poder continuar és donar un
servei professional, hem de
saber oferir el producte més
adient al client, procurant

que obtingui el resultat més
favorable als seus interes-
sos, per aquest motiu el
Col·legi té molt d’interès en
la formació i els cursos es
fan sense cap cost per al
col·legiat.

ME: Ha arribat a viure èpo-
ques tan complicades com
aquesta?
EM: Personalment no, per
les raons que he explicat, no
exercia d’API, però crec que
la situació actual és molt
diferent de les anteriors.

ME: La unió del col.lectiu és
molt important. Existeix
aquesta unió?
EM: Jo estic convençuda de
que el col·lectiu està unit,
tots tenim interès que fun-
cioni, individualment crec
que no podríem tirar enda-
vant. Hi ha una dada que no
falla, cada any hi ha noves
incorporacions al Col·legi,
aquest fet prova l’interès per
poder estar al col·lectiu i
que aquest funciona.

ME: Quines opcions brinda
el col.legi actualment, per
poder fer front a la crisi.
EM: La funció dels col·legis
professionals és donar
suport al Col·legiat i oferir-li
serveis com els de forma-
ció, assessorament etc. El
Col·legi també ha d’intentar
estar present en àmbits rela-
cionats amb la professió per
tal de que se’ns tingui en
compte i puguem ocupar el
lloc que mereixem. 

ME: La classe política pot
fer alguna cosa? 
EM: Efectivament la classe
política ha d’intentar que
el nostre col·lectiu esti-
gui degudament recone-
gut donant el major
número de facilitats per
a que puguem desenvolu-
par la nostra tasca en
benefici dels ciutadans
que necessitin els nos-
tres serveis.

Elisabet Mas, aglutinadora dels API a les Terres de
l’Ebre, va rebre un guardó en reconeixement a la

seua trajectòria professional d’API

Més de 200 API van assistir a la seua Festa anual
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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

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/ Hospital, 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

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
Immobiliaria Romeu 
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-Mora la Nova
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
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
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
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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

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

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
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Amb més de mig segle d'experiència en el món de l'hostaleria i la restauració, el Restaurant Miami "Can Pons" ens ha
elaborat una arròs caldós amb llamàntol. Un regal per al paladar

Ingredients:

400gr. d'arròs
1kg de llamàntol trosse-
jat 
2 cebes trinxades 
2 tomàquets madurs 
1cullerada de pebre
vermell dolç 
1 copeta de vi blanc
1,5 litres de brou de
peix Oli, sal, 2 alls i juli-
vert

Es posa al foc una cas-
sola amb oli, i amb l'oli
calent es fa un sofregit
amb la ceba, el tomà-
quet, l'all i el julivert. 

Un cop el sofregit està a
punt, s'afegeix el pebre
vermell i  la copa de vi

blanc, que deixareu al
foc per a que es vagi re-
duint. Aboqueu-hi el brou

de peix i quan arrenqui el
bull t ireu-hi l 'arròs i el
llamàntol. D e i x e u -
ho al foc, bullint uns 12
minuts aproximadament,
apagueu el foc i que repo-
si i s'acabi de fer a l'olla. 

Miami "Can Pons" està
destacat entre els 200
restaurants de tota Es-
panya amb el distintiu Big
Gourmand, que premia
aquells restaurants amb

una bona relació qualitat-
preu. La seva fama queda
reflectida en el fet d'estar
recomanat en les millors

guies gastronòmiques del
país (Michelín, Gourme-
tour, Campsa, El País
Aguilar)

“Primentons i Tomates”. Avui: Arròs caldós

El Restaurant ofe-
reix als seus clients
una cuina tradicio-
nal mediterrània, es-
pecialitzada en el
millor peix i marisc
de la Badia dels Al-
facs

REDACCIO

El plat de la setmana
ME

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia per la tele de les Terres de

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE

GASTRONOMIA
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Emergències 112
Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085
Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde     Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Joanna Pedrola - Roser Olivella   A.Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Renau Domingo, Montserrat   Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126   

Ulldemolins Reverter, Xavier       Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921    

Albella Beltran, Mª. del Carme        Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M            Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419    

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de

dies, es pot consultar a través de la web http://www.coft.org/.

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Al litoral de matinada estarà molt ennuvolat. A l'interior al llarg del matí el
cel quedarà entre poc i mig ennuvolat amb núvols més compactes al terç
oest.
Al final del dia la nuvolositat minvarà, sobretot al litoral nord.
Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà cobert a partir de mig
matí. 

Precipitacions 
A punts del litoral i del Prelitoral són probables precipitacions febles fins al
vespre de manera intermitent i aïllada. Al vessant nord del Pirineu se n'espe-
ren de febles al llarg de la tarda, la cota de neu estarà al voltant dels 1600
metres. 

Temperatures 
Mínimes semblants, o lleugerament més altes a punts del litoral i del
Prelitoral. Estaran entre -3 i 2 ºC al Pirineu, entre 0 i 5 ºC al Prepirineu i a la
depressió Central, entre 2 i 7 ºC al Prelitoral, i entre 7 i 12 ºC al litoral.
Màximes moderadament més baixes, tret de la depressió Central on pujaran
moderadament. Voltaran entre 8 i 13 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 10 i
15 ºC a la depressió Central i al Prelitoral, i entre 12 i 17 ºC al litoral. 

Visibilitat 
Bona, empitjorant a regular al Pirineu i al Prepirineu occidental. A més, hi
haurà boires i boirines a les planes i fondalades de l'interior al llarg del matí. 

Vent 
Girarà de component oest a nord. En conjunt serà fluix amb cops moderats.
A partir de la tarda s'imposarà el mestral moderat amb cops forts a les
Terres de l'Ebre, així com la tramuntana moderada amb cops forts a
l'Empordà.

Estat de la mar 

Costa Daurada: 
fins a migdia el vent bufarà entre fluix i moderat de component oest. A par-
tir de llavors entrarà el component nord entre fluix i moderat, amb mestral
moderat amb cops forts al sud del cap de Salou.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Mostra't disposat a cedir davant un
atac, ja que la persona que es posa
agressiva és perquè ho està passant
malament. 

Taure
20/4 al 19/5

Canvia la teva forma d'expressar-te, perquè
les teves paraules poden ser malinterpreta-
des. Necessites canviar certs hàbits.
Període de noves experiències.

Bessons
20/5 al 21/6

Qui es proposa una cosa l'aconsegueix.
Aquesta és la teva consigna aquests dies, així
que no deixis que el teu objectiu se t'escapi de
les mans, tira endavant els teus objectius.

Cranc
22/6 al 21/7

El millor és que no discuteixis amb
ningú, perquè et prendràs les coses
pitjor del que són. Estàs molt suscepti-
ble. 

Lleó
22/7 al 22/8

L'amor et dóna sort. Hi ha persones
properes que et proposaran coses
bones. 

Verge
23/8 al 21/9

Quant  t 'obst ines a fer  les coses
mil lor, a posar- l i  amor a les teves
respostes, la reacció de la gent és
immediata.

Balança
22/9 al 22/10

Uti l i tza més que mai la diplomàcia
per sortejar els obstacles que poden
sorgir en la teva relació. No t 'enfron-
t is.

Escorpí
22/10 al 21/11

Estàs a punt de rebre més del que
esperaves. Et sentiràs reconfortada i
recompensada. Bona setmana en
general. 

Sagitari
21/11 al 21/12

L'amor et proporciona tota classe
d'experiències, que poden anar de la
simple abraçada a la intensitat d'allò
més profund del teu interior. 

Capricorn
21/12 al 19/01

A lgú  de l  t eu  passa t  podr i a  rea -
parè ixer  en  la  teva  v ida  i  fe r - te
recordar  exper iènc ies  que e t  van
marcar.  

Aquari
20/1 al 18/2

Demanes comprensió, quan no sempre ets
capaç d'aplicar aquesta petició al teu propi
comportament. Passa revista a les emocions
que generes. 

Peixos
19/2 al 20/3

Ves amb compte amb les promeses
sentimentals que fas, no les l lancis a
tort i a dret. . Creu en tu i aposta
fort.

Passatemps

SOLUCIONS

SU
DO

KU
 1

 
SU

DO
KU

 2
 

SU
DO

KU
 2

 
SU

DO
KU

 1
 

MATÍ

PLUGIM 

TARDA

COBERT 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 8°

                                                                                          



DIVENDRES 2 DE DESEMBRE DE 2011 23sseerrvveeiisswww.mesebre.cat
diarimés

ebre

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
450 Û /mes  Te l :
607538304

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-
nat. Ideal com ofici -
na o per a desenvo-
lupar  act iv i ta t  de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

Carrer Major. Sant
Jaume d'Enveja. En
venda o l loguer.
Casa a reformar en
e l  centre de la
població davant de
la  p laça de
l 'Esg lés ia .  Mol tes
poss ib i l i ta ts .  Preu
rea lment  in teres -
sant .  Te l :
977249700   

L'Ampolla. LLoguer.
Loca l  comerc ia l
55m2, mol t  bé
s i tuat  enf ront  de l
c lub naút ic.  Ampl i
aparador,  sò l  de
parquet. Sala gran i
despatx i  bany. Tel:
670516520

La Ràp i ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani i  altel l .  En
l loguer  a l  mi l lor
carrer de la pobla-
ció. 610203144

Plaça Cata lunya.
LLoguer  P is  idea l
parel les, consta de

menjador amb sort i -
da balconada, cuina
independent equipa-
da,  lavabo amb
dutxa re format ,
hab. doble  i  hab
ind. En el centre La
Senia. Preu :  320Û .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

U l ldecona.  Ed i 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-
t r ibuc ions.  Te l :
977252727

Local en l loguer de
35m_,  re format ,
amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Preu
3 9 0 Û .  Te l :
977743399

Casa de 2 plantes
reformada, 3 habi -
tac ions,  men jador
d 'est i l  rúst ic  amb
xemene ia ,  cu ina
off ice, bany, àmplia
terrassa i  magat -
zem. De l tebre.
Zona La Cava.
145 .000 Û .  Te l :
607538304

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  900Û .  Preu de
venda :  186 .000 Û
Tel: 977252727  

Del tebre.  Zona La
Cava,  avgda. 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 Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

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
t ipus de negoc i .
Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami P lat ja.  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
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700   
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977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols
anunciar-te?

Aquest 
és el teu espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.
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Aquesta nit, “El
Documental del mes” ens
porta el biopic documen-
tal VIDAL SASSOON, que
mostra el camí que ha dut
el reconegut perruquer a
convertir-se en un perso-
natge clau en la història
de la moda, l'art i la cultu-
ra del segle XX. El film,
que presenta el mateix
Sassoon en primera per-

sona i ha participat en el
prestigiós Tribeca Film
Festival de Nova York,
està dirigit per Craig
Teper, un jove talent amb
trajectòria en la producció
de llargmetratges inde-
pendents, anuncis i curt-
metratges. La producció
va a càrrec de Michael
Gordon, perruquer de
renom internacional i
col·laborador de Sassoon.
El documental VIDAL SAS-
SOON recull 80 anys de
revolució social, cultural i
sexual en què Vidal
Sassoon es converteix en
un home d'èxit i fama
internacionals. Els seus
pentinats d'estil geomè-
tric inspirats en la
Bauhaus, juntament amb
la filosofia "wash and
wear" (rentar i posar), van
canviar radicalment l'as-
pecte de les dones i van
contribuir al seu allibera-
ment sexual, convertint-se
dins el món de la perru-
queria en el que la minifal-
dilla va ser en el món de la
moda. Més enllà d'una
marca de xampú i d'un
referent en el món de
l'estètica femenina, Vidal
Sassoon ha estat i és un
dels millors exemples d'un
home que s'ha fet a si
mateix i ha triomfat. Vidal
Sassoon va transformar
l'ofici de la perruqueria en
un negoci internacional i
global de l'estilisme. Els

seus salons oberts a l'ex-
terior amb grans fines-
trals, la seva xarxa d'a-
cadèmies especialitzades
o la comercialització

d'una línia pròpia de pro-
ducte, són algunes de les
moltes accions innovado-
res que aquest personat-
ge va introduir per sempre

en el negoci de l'estilisme
femení. El documental se
serveix de la biografia de
Sassoon per mostrar un
personatge i, en extensió,

un estil de vida emprene-
dor, basat en el treball en
equip, la presa de riscos i
la necessitat de reinven-
tar-se.

Vidal Sassoon

Avui divendres, 2 de
desembre al Casal
d'Amposta, l'associació
sociocultural Tarambana i
Parallel40 ens ofereixen
Vidal Sassoon, el
Documental, una mostra
de la revolució experi-
mentada als anys 80, a
nivell social, cultural i
sexual amb un protago-
nista, Vidal Sassoon, criat
en un orfenat de Londres
i que es converteix en un
home d'exit i fama inter-
nacional.  Un personatge
clau en la història de la
moda, l'art i la cultura del
segle XX. La iniciativa
compta, també, amb la
col·laboració de l'area de
Cultura de l'Ajuntament
d'Amposta, el departa-
ment de Cultura i la
Diputació de Tarragona.

El darrer documental de la temporada, del Documental del Mes. Personalment, una gran iniciativa cultural 

«NI UN PEL DE TONTO»

Un estil de vida emprenedor, basat en el
treball en equip, la presa de riscos i la

necessitat de reinventar-se

CULTURA

DIANA MAR

                 


