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Un estudi de CCOO
constata que un 88%
dels 515 extreballadors
de Lear a Roquetes no
han trobat feina dos anys
després del tancament.
L'ajut de 382.000 euros
que Europa havia de
destinar al pla social s'ha
perdut perquè es va
tramitar fora de termini.
Aquesta informació ha
portat a retrets mutus
entre Govern i ERC. Els
republicans exigeixen a la
Generalitat que no es
perdi aquesta inversió
mentre el delegat del
Govern a l'Ebre
responsabilitza l'anterior
executiu de la tramitació.

P3 

«Fins quan hem d’esperar?»

El Complex Esportiu Municipal La Fanecada d’Alcanar enceta un període de preobertura de les
seues instal.lacions amb un gran ventall de serveis, activitats i equipaments per al benestar i la
salut dels seus usuaris. Després d'alguns anys treballant en el projecte, finalment Alcanar disposarà
d'una instal·lació esportiva pública que aspira ser un equipament de referència a nivell d'esport, salut i
benestar. La instal·lació estarà gestionada de forma indirecta pel Grup Serviesport i preveu obrir les
seues portes el 13 de febrer. P8

Compte enrera per a l’obertura del complex La Fanecada

Terres de l’Ebre. Deltebre lamenta la
suspensió del Pla Educatiu d'Entorn per la
manca de finançament de la Generalitat. 

P4

Esports. Remolins Bítem-Catalònia, el derbi
de la Segona catalana per diumenge vinent, a
les 16 hores. 

P11

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de Tortosa
remodela i amplia els vestidors del pavelló
poliesportiu de Ferreries.              

P8Av
ui

 é
s 

no
tíc

ia

SANT CARLES DE LA RÀPITA

 



DIVENDRES 27
DE GENER

DE 20122

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
OOPPIINNIIÓÓ

mésmésdiari

ebre
Edita:

Limicola, SL
DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas.
Col.laboradors:

Amado Cebolla.
Fotografia:

Mariano Lalana
Disseny i maquetació

Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 902 35 70 70

www.mesebre.cat

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 

A la vida , poc a poc, anem
cremant etapes;  tens
il·lusions, objectius, projec-
tes i molts es compleixen i
altres es queden pel camí.
També has de tenir una mica
de sort per fer-les realitat ;
jo l'he tinguda. Vaig patir un
greu problema de salut que
gràcies a Deu, a la meva
dona Victoria i al Dr. Macho
del Hospital Clínic, vaig
poder superar i complir una
de les meves il·lusions que
era ser President del CF
AMPOSTA i aportar tot el
que he après del mon del
Futbol per fer-lo mes gran i
tornar-lo a 3ª Divisió.
Quan a l'any 2000 em vaig
fer càrrec de la presidència
del CF AMPOSTA no podia
imaginar-me que a l'any
2012 encara hi seria el
President i que jugaríem a
3ª Divisió.,  gràcies a una
sèrie de persones que
m'han ajudat, algunes de les
quals encara hi son al meu
costat.
Aquest 12 anys han estat
plens d'èxits esportius i hem
gaudit de moments inoblida-
bles com els 3 ascensos
fins arribar a la 3ª Divisió.
La conjuntura econòmica
tan greu que  fa més de 3
anys estem patint gaire bé
tots, ha fet que les 3 últimes
temporades a 3ª Divisió
haguéssim tingut molts pro-
blemes econòmics que, poc
a poc, han anat castigant
l'economia del nostre Club.
La situació econòmica s'ha
tornat molt difícil de superar
i hem arribat a un punt crític
i els recursos del Club s'han
esgotat molt abans del que
al començament de tempo-
rada era d'esperar.
Les causes són clares; 150
socis menys que la tempo-
rada anterior, publicitat
estàtica al camp amb una
forta baixa i cap dels espon-
sors que aportaven una
quantitat important dels
recursos pressupostats.
Tot plegat són uns 55.000Û
que s'han deixat de recap-
tar. 
Quan al mes de Novembre
s'ha de fer front a les nòmi-

nes del Jugadors i Tècnics i
no es troba cap solució, és
quan molts d'ells ens diuen
que no continuarien en la
qual cosa la situació del
Club es va tornar crítica.
Es llavors quan el Tresorer
del Club, de forma personal,
s'ofereix a  fer un anticipo al
Club per l'import de dos
mensualitats i garantir-ne el
cobrament a curt termini
amb la condició que, a par-
tir d'aquell moment, es faría
càrrec ell de la Presidència
del Club. 
Tot i que la meva il·lusió era
acabar la temporada i el
meu mandat natural,  davant
d'aquesta conjuntura tan crí-
tica,  he pres la decisió, pel
meu amor al Club,  d'acce-
dir a la seva demanda i que
es puguessin pagar les dos
mensualitats que els juga-
dors demanaven per conti-
nuar jugant.
D'aquesta manera renuncio
al càrrec de President i con-
voco eleccions a la
Presidència del Club que se
celebraran el proper  19 de
Febrer de 2012.
Vull agrair-vos a tots , direc-
tius, socis, mitjans de comu-
nicació, empreses col·labo-
radores, espònsors, orga-
nismes oficials etc. tot el
suport que m'han donat i dir-
vos  que ha estat un gran
honor i un plaer servir al C.F.
AMPOSTA durant 12 anys.
Una forta abraçada a tots i 
VISCA L'AMPOSTA.

JOSEP LLUIS TARRAZONA
ESQUERRE

Agraïments de José Luis Tarrazona

Opinió

La plantilla de LEAR de Roquetes convocava una
manifestació a Tortosa per protestar contra el pos-
sible tancament de la fàbrica que deixaria sense
feina 520 persones. Els treballadors acusaven el
Govern català de no recolzar la industria a les Terres
de l'Ebre com ho feien amb altres indrets de
Catalunya. La protesta es convertia en una realitat
poc desprès.  L'empresa anunciava que tancava i
deixava al carrer 518 treballadors. 2 anys desprès
la majoria d´aquests encara no han trobat feina
estable, i les prestacions d'atur s'estan esgotant.
Ara, CCOO denuncia la situació, denuncia els incom-
pliments per part del Govern anterior que va prome-
tre feina per tots, i denuncia el Govern actual per no
tenir en compte l'Ebre en els pressupostos del

2012 i no planificar un full de ruta per al territori que
pugui activar l'economia del territori. També la pèr-
dua de 588.000 euros en ajuts europeus i del pla
social de l'empresa Lear que havien de ser desti-
nats a ajudar als treballadors acomiadats de la plan-
ta de Roquetes ha desfermat una nova picabaralla
entre ERC i el Govern a les Terres de l'Ebre.
Dirigents de la Federació de l'Ebre republicana han
anunciat que demanarà explicacions al Govern
sobre el pèrdua dels fons i li han exigit que n'assu-
meixi la seva recuperació. El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, per la seva
banda, ha recordat que en el moment de tramitar la
petició europea dels ajuts, al juliol de 2010, ERC for-
mava part de l'executiu.

Editorial

Tot igual

Davant de la situació actual de reajustaments
i de noves maneres d'organitzar les adminis-
tracions, els consells comarcals tornen ha
estar en el punt de mira de la seva conve-
niència o de la seva desaparició. Vivim uns
moments diferents, en uns moments en què
les administracions hem de pensar que les
bones èpoques ja pertanyen al passat i,
durant uns quants anys, res tornarà a ser
com abans.
Els consells comarcals també han de fer
aquesta adaptació a la nova situació, de fet,
una situació d'obligada contenció econòmica
que hem de fer tots plegats. Amb tot, els
consells comarcals al nostre territori han
jugat i continuaran jugant un paper determi-
nant, en oferir serveis mancomunats als
municipis i, especialment, com a punt de
referència per al desenvolupament econòmic
dels nostres pobles i comarques.
Personalment, en sóc un defensor d'aques-
tes administracions, perquè ofereixen un bon
servei a la nostra ciutadania. Sóc també ple-
nament coneixedor que l'administració
comarcal no té ni ha de tenir el mateix paper
a comarques com les nostres, les de terres
lleidatanes o gironines, com el paper que
poden realitzar a les zones metropolitanes,
properes a Barcelona. 
Els consells comarcals són elements dinamit-
zadors, reuneixen tècnics professionals que
fan una molt bona feina social i, a més a
més, coordinen el suport als ajuntaments
més petits del nostre territori. No és difícil
trobar a les nostres terres seus dels consells
comarcals on a la mateixa administració hi
conviu els serveis socials, la recollida selec-
tiva de la brossa, els serveis tècnics de

suport als ajun-
taments, els
tècnics de
desenvo lupa -
ment rural, els
de promoció
econòmica i
fins i tot les
seus de  les
denominacions
d'origen i els
regadius. Per
tant, hem de
racionalitzar la
despesa, hem
de ser imaginatius però, en cap cas, ara per
ara, podem eliminar els consells d'aquelles
comarques que realment els necessitem. 
Considero que els consells comarcals a les
Terres de l'Ebre han estat una oportunitat,
per exemple, molts emprenedors han vist,
amb el suport dels tècnics dels consells,
com els seus negocis han rebut un seguit
d'ajuts que els ha servit per millorar les
seves instal·lacions o fer-ne de noves. En
definitiva, són i continuaran sent una oportu-
nitat per qui la vulgui aprofitar. Al mateix
temps també estic convençut que aquesta
administració ja esta fent una adaptació a la
nova realitat econòmica i amb els alcaldes de
totes les poblacions que configuren els con-
sells d'alcaldes tirarem endavant una realitat
comarcal que tant ha ajudat i continuarà aju-
dant a les nostres poblacions.

Il·lm. Sr. Xavier Pallarès
Delegat del Govern a les Terres de l'Ebre

L’empresa ebrenca de distribució de pro-
ductes Lluís Congelats, malgrat la crisi, ha
realitzat una inversió prou important, que
sens dubte beneficia la economia de les
Terres de l’Ebre. Aquesta setmana l’empresa
ha iniciat la renovació de la seva flota de vehi-
cles, i donant exemple, ha confiat en els ser-
veis d’una altra empresa del territori,
Autointegrale, amb més de 20 d’experiència,
que ofereix tota la gamma de vehicles Fiat,
Fiat Professional, Alfa Romeo i Lancia i tots
els serveis de Postvenda (recanvis, taller
mecànic, elèctric, xapa i pintura, a més d'
una àmplia gamma de vehicles d' ocasió).

L’eficiència dels vehicles, els preus compe-
titius, són alguns dels aspectes que han
decantat a la direcció de Lluís Congelats, per
l’elecció d’aquests vehicles, segons declara-
cions efectuades a aquesta emissora, però
l’exclusiu servei Vip Professional
d’Autointegrale ha estat el factor més
important a l’hora de prendre aquesta decisió
empresarial. VIP Profesional és el nou con-
cepte en el servei postvenda que inclou
recepció preferencial del vehicle sense cita
prèvia, tècnic exclusiu especialitzat en vehi-
cles comercials, descompte de més d’un
20% en mà d’obra, 30% en canvi d’oli, 15%

Consells Comarcals, una oportunitat o un problema?

Lluis Congelats renova la seua flota 
de vehicles a Autointegrale

Opinió

en material i la devolució del
3% de l’efectiu de la totalitat
de la reparació del vehicle en
cas de sinistre (import a
càrrec de l’asseguradora). A
més Lluís Congelats dispo-
sarà d' un vehicle de substi-
tució exclusiu, adaptat a les
seves necessitats i amb la
imatge corporativa de l’em-
presa, sense cap cost afe-
git.
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D'aquestes, 109 afirmen que
no han trobat cap ocupació
malgrat haver-se acollit al pla
social de Lear, haver realitzat
cursos de formació de diver-
ses especialitats i haver bus-
cat feina de manera incansa-
ble i només 14 persones es
troben actualment treballant.'
La situació es crítica perquè
el problema es que no hi ha
feina al territorri', ha dit el
secretari general de CCOO a
les Terres de l'Ebre, Josep
Casadó. 'He fet cursos de
formació, he enviat milers de
curriculums i no he conseguit
ni una sola entrevista', ha
corroborat Jordi Prieto, ex
treballador de Lear de 42
anys i veí de Tortosa. 'Cada
dia envio dos, tres, cinc curri-
culums i veus que és inútil
perque ja veus que demanen
experiència i ara resulta que
ni sóc prou vell per jubilar-me
ni prou jove perquè em vul-
guin contractar', ha dit

Francisco Orobal de 48 anys.
Un cas similar es Rosa
Escurriola, que malgrat haver
fet cursos de formació i
haver-se tret el carnet de
camió i autobús, no ha con-
seguit trobar feina. Aquestes
dades han servit al sindicat
per recordar que fa ara dos
anys, el Govern de la
Generalitat de Catalunya es
va comprometre a prestar
una especial atenció a les

Terres de l'Ebre amb l'objec-
tiu de reactivar la seva eco-
nomia i afavorir la implanta-
ció de noves empreses i
indústries al territori. Passats
els dos anys, però, la única
inversió que s'està executant
són els 11,1 milions d'euros
dels fons de reindustrialitza-
ció aportats per l'Estat
espanyol mentre que 'la resta
d'inversions i infraestructures
a què es va comprometre la

Generalitat s'han quedat en
paper mullat', ha dit Casadó.
El sindicat ha recordat que el
llavors conseller d'Innovació,
Universitats i Empresa,
Josep Huguet, va assegurar
que el total dels treballadors
de Lear s'haurien recol·locat
en menys d'un any. El sindi-
cat entén que el canvi de
govern i la crisi econòmica
paralitzessin momentània-
ment les inversions. Passat

més d'un any del canvi de
govern, però, CCOO ha criti-
cat la manca tant d'inversió
com de planificació en els
pressupostos de la
Generalitat per aquest 2012,
que no inclouen cap partida
específica per al desenvolu-
pament econòmic de les
Terres de l'Ebre. 'Hem perdut
dos anys i no s'ha invertit res
a les Terres de l'Ebre per
millorar la seua economia

però es que, a més a més,
desconeixem quines són les
intencions del nou Govern i
què pensa fer amb les Terres
de l'Ebre'. En aquest sentit,
CCOO ha recordat que les
Terres de l'Ebre tenen el
percentatge de desocupa-
ció més elevat de
Catalunya i que en l'últim
any s'han registrat 1.500
aturats més. 
CCOO ha denunciat també
la pèrdua de 588.200
euros, que estaven com-
promesos per a les Terres
de l'Ebre. El novembre de
2010, el Parlament
Europeu va aprovar desti-
nar 382.200 euros dels
Fons d'Adaptació a la
Globalització per ajudar els
treballadors de Lear, el 65
per cent d'un pla de forma-
ció i resinserció que es
complementava amb
206.000 euros (el 35% res-
tant), que havia d'aportar
l'empresa Lear. CCOO ha
explicat que l'incompliment
en els terminis de les
sol·licituds per part de la
Generalitat ha provocat
que s'hagin perdut els fons
europeus i, de retruc,
també els que havia de
posar l'empresa Lear.
CCOO ha titllat d'injustifica-
ble aquest fet i ha instat al
Govern català que reclami
a Lear la seva part i recom-
pensi els fons europeus
perduts.

CCOO assegura que el 88% dels 
treballadors de Lear no han trobat feina

Un estudi elaborat pel
sindicat CCOO ha reve-
lat que un 88,6 per cent
dels treballadors de la
planta de Lear de
Roquetes, que aquest
mes de gener compleix
dos anys del seu tanca-
ment, no han trobat
feina i ja han deixat o ho
faran en breu de rebre
la prestació per atur. 

A la majoria d’aquests ja se´ls ha acabat l’atur

«Hem perdut ja dos anys i no hi ha cap inversió prevista per aquest 2012»

REDACCIÓ

Un estudi elaborat pel sindicat CCOO ha revelat que la majoria dels treballadors de la planta de Lear de Roquetes no ha trobat feina.
cedida

ACTUALITAT
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El diputat al Parlament de
Catalunya, Sergi de los
Rios, ha recordat que
durant la negociació amb
CiU, ERC va plantejar dife-
rents propostes basades en
figures impositives per
incrementar els ingressos
de la Generalitat, ajudant
així a retallar el dèficit públic
no només reduint les despe-
ses, i per tant evitant les
retallades en polítiques
socials i serveis públics.
Entre les propostes d'ERC
estava la d'establir un
impost sobre la Banca, com
ja passa a França i Regne

Unit, i que comportaria
recaptar més de 600
milions; recuperar l'impost
de successions perdonat a
les grans fortunes, fixar una
taxa turística diferent a la
que planteja el Govern, i
reformar l'impost de patri-
moni. Segons de los Rios
'tot això faria que la
Generalitat ingressés més
de 1.000 milions, s'atures-
sin les retallades socials i es
donés resposta a les esme-
nes que plantegem a nivell
territorial'. Pel diputat 'ERC
ha estat responsable i serio-
sa, perquè ens hem fixat en
com es poden recaptar
més ingressos, per després
poder plantejar esmenes'.
El republicà ha lamentat
que 'les Terres de l'Ebre i el
Camp de Tarragona des del
punt de vista de la
inversió territorial han estat
els dos territoris que més
han patit la manca de
distribució i equilibri territo-
rial d'aquests pressupos-
tos'. 

Per acabar ha advertit
que 'CiU ha triat el PP, l'op-
ció fàcil i barata en aquests
moments; però potser pel
conjunt del país la més
cara, a mig i llarg termini.
Tot i això ERC continuarem
amb una tasca constructiva

i mirarem de negociar
esmenes parcials per equili-
brar uns pressupostos que
discriminen les Terres de
l'Ebre'. Tot seguit el presi-
dent de la Federació de
l'Ebre, Gervasi Aspa, ha
qualificat els pressupostos

de 'retorn al passat amb
inversions de l'any 2004' i
ha denunciat 'la
manca d'un full de ruta de
CiU sobre les prioritats de
les Terres de l'Ebre i per la
reactivació de la seva eco-
nomia'. 

Aquest dimecres la
Federació de l'Ebre
d'ERC ha fet públiques
les esmenes als
pressupostos de la
Generalitat per aquest
2012. 

REDACCIÓ

La Federació de l’Ebre d’ERC ha fet públiques les esmenes als pressupostos.

Cedida

Les pitjors previsions s'es-
tan complint per als citri-
cultors de les Terres de
l'Ebre.  Els sindicats agra-
ris ja alertaven d'una nova
baixada de preus pel possi-
ble col·lapse dels mercats,
i ara, la collita podria que-
dar finalment a l'arbre
sense collir, per la falta de

sortida de la producció i
els preus ruïnosos.
Segons denuncia el sindi-
cat Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya
(JARC),  es preveu que el
preu que rebi  finalment el
pagès pels seus cítrics no
superi els 10 cèntims el
quilo, el que suposa no

assolir ni la meitat dels
costos de producció (que
se situen en els 20 cèn-
tims/quilo, aproximada-
ment).  També des d'Unió
de Pagesos s'ha alertat
que la producció de moltes
finques s'estigui comercia-
litzant, a la pràctica, sense
preu de sortida.

Temporada “complicada” dels
cítrics al territori

La majoria de la collita podria quedar a l’arbre

Amb el suport del 71%
dels militants assistents
al Congrés Regional,
Gervasi Aspa ha estat
reelegit president de la
Federació de l'Ebre
d'ERC. Aspa era l'únic
candidat a la presidència
i encapçalarà la nova
executiva amb Montse
Perelló com a vicepresi-
denta i Albert Salvadó
com a secretari d'orga-
nització. El president
d'ERC a l'Ebre va aprofi-
tar per agrair la feina feta
a Lluís Salvadó i Marta
Cid qui després de molts
anys formant part de l'e-
xecutiva han renunciat a
tornar-ho a fer. 

Aspa, reelegit
president de la

Federació a
l’Ebre

L'alcalde de Móra d'Ebre,
el convergent Joan Piñol,
preveu que els 21 pisos
ocupats de forma il·legal
d'un bloc del carrer
Tarragona de la població
puguin ser desnonats judi-
cialment en un termini
d'uns dos mesos. El con-
sistori morenc ha estat
informat durant els últims
dies que ja s'han dictat els
decrets dels desnona-
ments per precari de tres
d'aquests habitatges, pro-
pietat d'una entitat bancà-
ria i una immobiliària. Una
quinzena més de pisos es
podrien afegir a la llista
en breu. 

Els pisos ocupats
de Móra d’Ebre

podran ser
desnonats

ERC vol “un tracte just per l’Ebre”
«L’aliança PP-CiU ens converteix en un territori perifèric»

ACTUALITAT
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Arola, un dels gastrònoms
de més prestigi del país,
regenta junt amb la seva
parella el restaurant Sergi
Arola Gastro de dos estre-
lles Michelin al bell mig del
popular barri madrileny de
Chamberi, tot i que també
regenta l'Arola, restaurant
de l'Hotel Arts de
Barcelona. Andreu Martí,
Alcalde de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, ha explicat
que”vam pensar en Sergi
Arola com a Pregoner, per-
què conjuga perfectament
la filosofia i els valors de
superació que mitjançant

camps tant relacionats com
la gastronomia i la promo-
ció turística, vol que espe-
ronin  la població en
moments com l'actual”. Pel
que fa al programa de la
Festa Major, de l'1 al 5 de
febrer confluiran tots els
actes tradicionals i habi-
tuals, exceptuant el con-
curs de Suquet Calero que
s'ha traslladat a les Festes
de Sant Pere.
L'activitat de musica i
espectacles que es con-
centra cada nit al poliespor-
tiu municipal Galetet, propo-
arà una variada oferta
repartida en quatre nits de
ball i espectacles al preu de
20 euros l'abonament, un
preu econòmic que s'ha
establert pensant en la
situació econòmica actual.
Estaran incloses en el preu
de l'abono la nit del dia 1 de
febrer, dia de la vigília amb
l'actuació de l'orquestra els
Juniors i el concurs de DJ's
caleros, que comptarà amb

l'actuació del grup Mambo
Mambo. També la nit de la
Candelera, del 2 de febrer
amb l'actuació del Trio
Santa Fe, l'orquestra
Jaimaka Show i sessió

dance amb els DJ's cale-
ros. La nit del dia 3 de
febrer amb el trio Mercuri,
el conjunt Àgora i sessió
dance amb els DJ's caleros
i el grup Mambo Mambo.

L'ultima nit de festes,
també inclosa en l'abona-
ment inclou l'actuació del
Trio Santa Fe i el Pop Tour,
nit revival de finals dels
80's i primers dels 90's.

El chef català Sergi
Arola i Martinez serà el
pregoner de la Festa
Major de la Candelera,
la qual s'encetarà preci-
sament amb el pregó el
pròxim dimecres dia 1
de febrer. 

REDACCIÓ

Les festes de la Candelera ja s’aproximen.

Cedida

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha participat
aquesta setmana a
Madrid en la primera reu-
nió de la nova legislatura
de la Comisión Nacional
de Administración Local,
l'òrgan permanent per a
la col·laboració entre el
Govern de l'Estat i les
administracions locals. 
La Comisión està presidi-
da pel Ministre d'Hisenda
i Administracions
Públiques, Cristóbal
Montoro, i per represen-
tants de l'Administració
de l'Estat i dels ens
locals, entre els quals
l'alcalde de Tortosa.
Entre els qüestions a
abordar en aquesta tro-
bada hi ha el finança-
ment futur de les admi-
nistracions locals. 
Dimarts, l'alcalde també
va estrenar-se com a
vocal de la Comisión de

Haciendas y
Financiación Local de la
FEMP. Aquesta comis-
sió té com a principal
objectiu establir els mit-
jans i els mecanismes
necessaris per a la rea-
lització del principi de
suficiència financera de

les entitats locals en
l'àmbit estatal.
Recordem que Ferran
Bel és també president
de la Comissió
d'Hisendes Locals de
l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques
(ACM).

Ferran Bel participa en la Comisión
Nacional de Administración Local

La primera reunió es va celebrar el passat dimarts

El ple de l'Ajuntament de
Deltebre (Baix Ebre) va
aprovar dijous de la setma-
na passada, en sessió
extraordinària i urgent,
demanar al Govern que
inclogui als pressupostos
de la Generalitat pel 2012
el finançament de les
obres del Centre de
Tecnificació de la Piragua.
La proposta s'ha aprovat
per unanimitat dels partits
polítics -ERC, CIU, PSC i
PP-, que s'han compromès
a intercedir davant els
corresponents grups par-
lamentaris, per poder
incloure una esmena als
comptes. Les obres de la
base de piragüisme del
municipi estan ja pràctica-
ment executades i només
falten petits detalls. El
Centre ha tingut un cost de
660.978 euros, 300.000
dels quals havien de ser
aportats per la Generalitat,
a través d'una subvenció.

Deltebre
demana un
Centre de

Tecnificació

El xef Sergi Arola, pregoner de la Candelera
L’Ajuntament ha programat quatre nits de ball i espectacle inclosos en un abonament de 20 euros

ACTUALITAT
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La signatura del nou con-
veni amb Ensenyament
s'ajornarà fins al mes d'a-
bril i davant la incertesa
de si el PEE tindrà o no
continuïtat en un futur, l'À-
rea d'Educació i els tres
col·legis de primària i
l'Institut, han optat per
suspendre temporalment
les activitats a excepció
de les aules de reforç que
venen finançades pel
Ministeri d'Educació.  El
regidor d'Educació, Joan
Alginet, ha lamentat haver
de prendre aquesta deci-
sió ja que “el pla educatiu
d'entorn és una important
eina de cohesió social
especialment per a l'alum-
nat més fràgil”. A més ha
lamentat que la
Generalitat estigui fent
retallades en l'àmbit de
l'Educació i ha criticat
que posi en dubte el
finançament del PEE quan

totes les activitats per
aquest curs ja estaven en
marxa.  La suspensió del
PEE suposarà a partir d'a-
questa setmana el tanca-
ment de les biblioteques

dels col·legis, que obrien
totes les tardes amb el
suport d'un tutor per als
alumnes, la suspensió del
Pla d'Esport i posa en
dubte la continuïtat de les

activitats extraescolars i
d'acollida, organitzades
per les ampa en horari
extraescolar. Amb tot,
seran les ampa les que
decidiran si afronten la
continuïtat del servei amb
els seus propis recursos. 
El pla PEE es va implantar
a Deltebre el curs
2005/06 amb l'objectiu
d'assolir l'èxit escolar i
acadèmic de tot l'alumnat
i una major integració
dels alumnes amb neces-
sitats educatives espe-
cials i dels nouvinguts. El
PEE ha suposat en 5 anys
una inversió de 375.000Û
al municipi de Deltebre en
tallers i activitats
adreçats a l'alumnat (Pla
d'Esport, Biblioteca
Oberta, reforç escolar,
activitats lúdiques, activi-
tats artístiques...), tallers
de famílies, cursos per a
pares...etc.

L'Àrea d'Educació de
l'Ajuntament de
Deltebre s'ha vist obli-
gat a suspendre tem-
poralment les activi-
tats del Pla Educatiu
d'Entorn ja que “la
Generalitat només ha
garantit el finança-
ment del 37% de les
accions previstes per
aquest curs”. Aquest
pla dóna servei cada
curs a prop de 800
alumnes i del PEE en
depenen gran part de
les activitats extraes-
colars i d'acollida que
es fan al municipi.. 

REDACCIÓ

El regidor d’Educació, Joan Alginet.

Cedida

L'anunci del govern de la
Generalitat, a través del pro-
jecte de llei de mesures fis-
cals i financeres, que obliga
als ajuntaments a pagar
també el cànon de l'aigua
no ha estat ben rebut pel
PSC, perquè considera que
és un nou greuge a les ja
delicades hisendes munici-

pals. No obstant això, i
tenint en compte que es
mantindrà l'exempció si es
fa servir aigua no potable, el
Grup Municipal Socialista ha
entrat una moció amb vista
al proper ple ordinari instant
al govern de la ciutat a tirar
endavant les actuacions
necessàries perquè l'aigua

emprada en els consums
destinats a regs de parcs i
jardins, camps esportius,
fonts municipals d'orna-
ment i neteja viària sigui
depurada i reutilitzada.
“No estem d'acord amb la
mesura”, ha emfasitzat la
regidora Socialista Dolors
Bel, “però hem d'estar pre-

parats i tirar endavant les
actuacions necessàries per
evitar una nova despesa
econòmica per al nostre
Ajuntament, ja que tothom

sap la delicada situació
econòmica de les notres
arques municipals i aquest
cànon encara les agreuja-
ria més”. 

El PSC tortosí “insta al govern a
emprar aigua depurada”

En parcs i jardins “com a mesura d’estalvi i sostenibilitat”

Després d'assajar la inun-
dació de 200 hectàrees
d'arrossars amb aigua del
mar, el Departament
d'Agricultura continua
durant aquest hivern el seu
pla de lluita contra la plaga
del caragol maçana al
Delta de l'Ebre amb la ins-
tal·lació de dos nous filtres
-amb un cost de 403.000
euros- de forma paral·lela
a la inundació parcial d'uns
30 quilòmetres de des-
guassos amb aigua sala-
da. Les dues operacions
es començaran a materia-
litzar a partir d'aquest mes
de febrer i hauran de que-
dar enllestides abans que
comenci la temporada.

Continua la
lluita contra el

cargol poma

El PSC ha presentat al
Govern una bateria de pre-
guntes sobre els paràme-
tres de seguretat a la cen-
tral nuclear d'Ascó.
Segons ha explicat el dipu-
tat del PSC per Tarragona
Xavier Sabaté, es dema-
nen explicacions sobre les
aturades que va patir la
central durant l'estiu pas-
sat i si se'n saben les cau-
ses, així com si van ser
provocades per l'incre-
ment de la temperatura de
l'aigua o a les algues que
impedien la circulació de
l'aigua destinada a refrige-
ració. 

Bateria de
preguntes sobre

la seguretat
d’Ascó

Deltebre suspèn el Pla Educatiu d’Entorn
“Per la manca de finançament de la Generalitat”

ACTUALITAT
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Després d'alguns anys tre-
ballant en el projecte, final-
ment Alcanar disposarà
d'una instal·lació esportiva
pública que aspira ser un
equipament de referència a
nivell d'esport, salut i benes-
tar. La instal·lació estarà
gestionada de forma indi-
recta pel Grup Serviesport i
preveu obrir les seues por-
tes el 13 de febrer. El perío-
de de preobertura es va ini-
ciar el 16 de gener i durarà
fins al 13 de febrer. A partir
d’ara ja es poden realitzar
inscripcions i beneficiar-se
d'un descompte especial de

preobertura del 50% a la
matrícula. La Fanecada dis-
posarà de nombroses acti-
vitats esportives adaptades
a cada membre de la famí-
lia. Hi haurà una àmplia pla-
nificació d'activitats dirigi-
des en aigua i en sec.
Destaquen l'aquafitness, l'a-
quagym, l'aquateràpia per
al tractament de patologies
i millora de la salut, etc. A
nivell d'activitats en sec des-
taca la gran sala fitness
equipada amb maquinària
esportiva de primera marca
a nivell mundial i, a més a
més, es podran realitzar
activitats suaus, com pila-
tes, ioga o cos-ment, de
manteniment i treball mus-
cular, com GAC o abdoesti-
ra i, evidentment, les activi-
tats estrella i d'alta intensi-
tat com l'spinning, dance o
pump up. D'altra banda, La
Fanecada compta amb un
gran ventall de cursets de
natació per a totes les
edats: des de nadons i fins
a gent gran passant per
preinfantil, infantil i adults. A
més a més, hi ha un progra-
ma de preparació per a

embarassades i post-part,
amb activitats a l'aigua com
la matronatació, completa-
des amb sessions en sec.
La Fanecada compta amb
una línia de serveis comple-
mentaris per a la bellesa i el
benestar dels usuaris del
centre. 
És per això que hi ha un ser-

vei d'estètica, bellesa, fisio-
teràpia i assessorament
nutricional que serviran per
complementar els progra-
mes esportius i de salut que
facin els socis. 
D'altra banda, també comp-
ta amb una zona SPA amb
un gran jacuzzi, un bany
turc o bany de vapor. La

Fanecada disposa, d'entra-
da, amb un equip de 15 pro-
fessionals que des del pas-
sat 30 de desembre de
2011 s'estan formant a les
mateixes instal·lacions a tra-
vés del programa Forma i
Contracta amb la col·labora-
ció del Servei d'Ocupació
de Catalunya.

Període de Preobertura del 
Complex La Fanecada a Alcanar

El Complex Esportiu
Municipal La Fanecada
a Alcanar enceta un
període de preobertura
de les seues
instal.lacions amb un
gran ventall de serveis,
activitats i equipaments
per al benestar i la salut
dels seus usuaris.

Es va iniciar el 16 de gener i durarà fins el 13 de febrer

Comptarà amb un gran ventall de serveis, activitats i equipaments per al benestar i la salut

REDACCIÓ

La instal.lació obrirà les seues portes el dia 13 de febrer.

Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
ha finalitzat les obres de
desdoblament i millora
dels vestidors del pavelló
poliesportiu de Ferreries,
una intervenció que té
molt a veure amb l'incre-
ment del nombre de com-
peticions de caràcter
nacional i estatal, en dife-
rents disciplines esporti-
ves, que es fan en aquest
pavelló.Aquesta reforma
ha permès transformar un
dels antics vestidors del
pavelló en dos de nous,
totalment condicionats,
amb wc, rentamans, zona
de dutxes, perxes i bancs
de vestidor renovats. A
més, disposen de calefac-
ció i enllumenat activat
per sensors de detectors
de presència. Amb aques-
ta actuació els vestidors

del pavelló han augmentat
significativament en quali-
tat i quantitat.  Així, el
pavelló disposa ara de 8
vestidors en total, 6 per a
equips i 2 per a àrbitres,
quan anteriorment només
n'hi havia 4 de col·lectius i
2 d'individuals. L'alcalde,
Ferran Bel, ha precisat
que aquesta reforma s'ha
fet amb la participació de
personal procedent de
plans d'ocupació promo-
guts pel Departament
d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat. 
"Aquesta és una mostra
de com es poden fer
millores a la ciutat i en les
instal·lacions esportives
sense dedicar-hi grans
quantitats de recursos."
Bel ha justificat l'actuació
per les deficiències que hi

havia i pel fet que el pave-
lló poliesportiu de
Ferreries està acollint,
cada vegada més, com-
peticions d'elit en dife-
rents disciplines, com el
judo recentment, o com
l'escalada indoor.
L'actuació de renovació
dels vestidors es comple-
tarà, més endavant, amb
el desdoblament del
darrer dels antics vesti-
dors que queda encara al
pavelló de Ferreries, el
número 1, així com en la
renovació dels dos vesti-
dors individuals utilitzats
habitualment per a tèc-
nics i àrbitres. 
A més d'aquesta actua-
ció, l'Ajuntament també
ha renovat uns antics ser-
veis en desús del pavelló
per adaptar-los com a

magatzem esportiu, amb
l'objectiu de complemen-
tar  els espais de treball i
emmagatzematge del
pavelló.
Les darreres actuacions
de reforma i renovació
realitzades al pavelló de

Ferreries han comptat
amb la participació de
personal procedents del
plans d'ocupació promo-
guts pel Departament
d'Empresa  Ocupació de
la Generalitat de
Catalunya.

L’Ajuntament de Tortosa remodela i amplia 
els vestidors del pavelló de Ferreries

Millores necessàries perquè “està acollint, cada vegada més, competicions d’elit”

El conseller d'Agricultura,
Josep Maria Pelegrí, ha
recordat que el departa-
ment engegarà de mane-
ra immediata dues
accions per ajudar els
pagesos de l'oli que tan-
quen una de les pitjors
campanyes amb pèrdues
de fins a 51 milions d'eu-
ros. Per una banda s'aug-
mentaran els períodes de
carència dels crèdits
agraris i se'n crearà una
nova línia per a les explo-
tacions que acreditin
falta de liquiditat per la
crisi d'enguany. Segons
Pelegrí l'objectiu es
garantir l'inici de la pro-
pera campanya i aportar
confiança al sector. El
conseller ha assistit a
l'acte de commemoració
dels 50 anys de la coope-
rativa de Bot, a la Terra
Alta, on ha demanat més
aliances entre cooperati-
ves a l'hora de comercia-
litzar.

El grup municipal del PSC
a l'Ajuntament d'Amposta
ha reclamat a l'equip de
govern de CiU reduir
"despeses supèrflues" en
l'elaboració del projecte
de pressupostos munici-
pals per aquest 2012
davant la previsió d'una
caiguda dels ingressos.
Entre d'altres mesures, el
portaveu socialista,
Antoni Espanya, planteja
suprimir el decret de gra-
tificacions que perceben
alguns treballadors, "que
a més d'un greuge com-
paratiu amb la resta de
personal", permetria
estalviar 100.000 euros.
També ha reclamat la
millora de la gestió de
l'enllumenat públic, amb
una factura actual de
600.000 euros. Tot ple-
gat, calcula el PSC,
podria arribar a suposar
un estalvi d'un milió d'eu-
ros.

El PSC
d’Amposta

proposa
«estalviar»

ACTUALITAT

Pelegrí
anuncia
ajudes
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Sota el lema 'Sí als serveis
públics. No a les retalla-
des', les juntes de personal
d'ensenyament i sanitat de
les Terres de l'Ebre han
convocat una manifestació
pel pròxim dia 1 de febrer
a Tortosa, una convocatò-
ria que compta amb el
suport de sindicats (CCOO,
UGT; USOC, CATAC,
Aspepc, ANPE i USTEC·ST)
i també la Plataforma Salut
de les Terres de l'Ebre,
Amics de l'Ebre, Serveis
Públics, Atenció Primària i
Universitat. Hi ha més de
4.000 treballadors públics
a les Terres de l'Ebre però
la mobilització està adreça-
da a tota la ciutadania com

a usuaris dels serveis
públics. CCOO i UGT pen-
sen que “la ciutadania de
les Terres de l'Ebre ha
d'entendre que aquestes
retallades provocaran que
per accedir a un ensenya-
ment i sanitat de qualitat
haurà de pagar”. Per això,
fan una crida a la màxima
participació “per evitar que
el territori es vegi més per-
judicat”. La manifestació
sortirà a les sis de la tarda
de la plaça Joaquim Bau i
acabarà a la plaça de
l'Ajuntament. D'altra
banda, CCOO i UGT  assis-
tiran també a la manifesta-
ció del dissabte 28 de
gener que, sota el lema

“No a la dictadura finance-
ra. Aturem les retallades”,

a Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona.

Els resultats de l’enquesta afirmen que “la Ràpita és el municipi més visitat durant l’estiu”

Tarambana aposta pel teatre
infantil a Amposta

El proper dijous 26 de
gener, un grup de perso-
nes a títol individual, convo-
quen la primera reunió per
a formar l'entitat “Tortosa
per la Independència”.
Aquestes persones, que
s'han posat en contacte
amb l'Assemblea Nacional
Catalana a les Terres de
l'Ebre, volen crear l'assem-
blea local a la capital del
Baix Ebre per tal d'anar
organitzant-se a la ciutat.
L'ajuntament de Tortosa va
ser un dels primers a les
Terres de l'Ebre a aprovar
una moció per a integrar-se
a l'Associació de Municipis
per la Independència i que
l'EMD de Jesús també s'hi

va adherir el passat dijous.
Alhora cal recordar que
l'Assemblea Nacional
Catalana està formada per
persones a títol individual,
totalment al marge dels
partits polítics i entitats i
que s'organitza en assem-
blees locals i comarcals,
com les que s'han consti-
tuït a L'Ametlla de Mar,
Xerta, Amposta i a la
comarca de la Ribera
d'Ebre. A aquesta reunió hi
assistiran membres de
l'Assemblea Nacional
Catalana a les Terres de
l'Ebre per a explicar el pro-
jecte i resoldre els dubtes
que es tinguen al voltant de
la organització.

Tortosa i la «Independència»

Unió de Pagesos s'ha concen-
trat aquesta setmana davant
dels Jutjats de Tortosa en
suport a un pagès jutjat per
enfrontar-se a uns presumptes

lladres fa dos anys, i que ha
estat absolt. Al centre de la
imatge, Joan Montesó, coordi-
nador territorial de les Terres de
l'Ebre del sindicat.

Suport entre pagesos

Els resultats de l'enquesta
afirmen que els turistes que
s'allotgen als municipis costa-
neres de la zona sud escullen
Sant Carles de la Ràpita com
el municipi més visitat durant
la temporada d'estiu d'aquest
any amb un 31,1%. seguit
dels pobles del Delta i
Tortosa. Aquest estudi ha
està realitzat entre turistes de
35 i 44 anys, la majoria amb
fills de 6 a 12 anys que viat-
gen amb cotxe propi i que
han escollit el nostre territori
per passar les seves vacan-
ces, destacant que un 36.3%
l'han descobert per primer
cop gràcies a Internet.
Aquesta dada te la seva vàlua
a l'hora de dissenyar les
estratègies turístiques anuals
de la Promoció de la nostra
població atès que Internet és
la principal font d'informació
utilitzada pels viatgers.

Tanmateix s'observa un incre-
ment significatiu en la menció
de la tranquil·litat de les plat-
ges i el paisatge com el millor
de la destinació de les Terres
de l'Ebre. Gran part d'aquest
valoren la restauració, l'aten-
ció al client i la qualitat donant
un 4,5 sobre una puntuació
màxima de 5. 
Tot això serà possible des de
unes noves actituds que
demostrin i apliquin
Creativitat, Connectivitat i
Cooperació basat en els prin-

cipis de Sostenibilitat, quali-
tat, Innovació i
Desestacionalització. 
Hem de recordar que el pas-
sat dimecres dia 19 la
Regidoria de Turisme i
l'Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita dintre del
marc de la Fira Internacional
de Turisme FITUR 2012 van
ser els encarregats de posar
a l'abast del gran públic tot un
seguit d'accions representati-
ves de l'oferta turística a la
nostra població. Podem des-

tacar les propostes de la nos-
tra gran riquesa gastronòmi-
ca i de turisme actiu amb l'ob-
jectiu de millorar les possibili-
tats que ofereix el turisme
gastronòmic com a concepte
integrador del territori, oferint
8 experiències gastronòmi-
ques al visitant. Els vuit
paquets o productes turístics
seran inclosos en un mapa
gastronòmic estatal que
Saborea España (Tasting
Spain) elaborarà propera-
ment. 

Els turistes escolleixen la Ràpita segons un
estudi presentat per la Diputació de Tarragona 

El Patronat de Turisme
de la Diputació de
Tarragona ha donat a
conèixer la caracterit-
zació de la demanda
turística de les Terres
de l'Ebre segons l'estudi
realitzat per
l'Observatori de la
Fundació d'Estudis
Turístics vinculat a la
Universitat Rovira i
Virgili.

La Regidoria de Turisme i l'Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita a FITUR.

cedida

«Si als serveis públics.
No a les retallades»

La mobilització està adreçada a tota la ciutadania com  usuaris dels S.P.

ACTUALITAT

REDACCIO

El Grup Xarxa d'Amposta,
integrat per l'Associació
Sociocultural Tarambana,
en conveni amb
l'Ajuntament d'Amposta, a
través de la seva
Regidoria de Joventut,
continua la programació
de la 13a temporada de
teatre infantil amb la
posada en escena de
l'espectacle Les trifulgues
dels germans
Garapinyada», que anirà a
càrrec de la Companyia
Teatre Mòbil, i que serà
representat aquest proper
diumenge, 29 de gener, a
les 12.00 h « del migdia,
al Teatre-Auditori de La
Lira Ampostina. 
«Les trifulgues dels
germans Garapinyada»,
uns comediants

d'anomenada, actuen allà
on faci falta. Per això
emprenen un viatge insòlit
a tot drap, ple d'aventures
i peripècies, per  muntar
un teatre i representar
l'obra de Comèdia de l'Art
«Columbina i Pierrot, o
l'amor venia amb Hula
Hoop». Podran, però,
aquests sapastres portar-
la a terme? L'obra va
obtenir el premi al millor
espectacle de la Mostra
de Teatre infantil i juvenil
d'Igualada de l'any 2011. 

Una finca de 8 hectàrees de Sant Jaume d'Enveja, al Delta de
l'Ebre, que destaca per la seva especial ubicació, a tocar de
les reserves més importants entre l'Alfacada i l'Illa de Buda,
es convertirà en un centre d'educació ambiental, que facilitarà
la visita d'aquesta zona d'especial valor mediambiental. 

Actualitat

L’Associació
cultural continua

la 13a. temporada
de teatre infantil
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El Terrassa va començar la
confrontació demostrant la
seua condició. Així va tenir
dues arribades. Però al minut
25 es va quedar amb deu.
Oscar, lluitador, va robar la pi-
lota i ja enfilava la porteria
quan fou objecte de falta a la
frontal de l’àrea.

El Terrassa, amb deu, no
va reorganitzar l’equip. I l’Am-
posta va saber llegir-lo. Gus-
tavo, un xic més endarrerit,

fou el director. Marc vernet,
entre línies, es va posar les
botes oferint-se en tot mo-
ment i fent molt de mal amb
les seues aparicions. L’Am-
posta, quan tenia la pilota, sa-
bia el que feia i el que volia. A
més, la recuperava amb rapi-
desa. La feina en l’aspecte

defensiu, fou impecable. En
una recuperació de pilota,
Nàrvaez, força actiu durant la
tarda-nit, va marcar l’1-0
creuant la pilota per sota les
cames del porter visitant.

A la represa, l’Amposta va
bordar-ho. El Terrassa s’ho va
mirar corrent darrera de la pi-

lota. L’Amposta tenia superio-
ritat sobre el camp i principal-
ment a la zona ampla on va
fer diferents ‘rondos’. Marc
Vernet, immems, va aprofitar
una passada genial de Puig i
amb un control orientat, d’es-
cola, va marcar el 2-0. 

El líder només va gaudir
d’una opció per inquietar. No
va transformar-la i l’Amposta,
enmig del deliri del públic, va
lluir-se amb accions combina-
des i ben elaborades que te-
nien, la majoria d’elles, final
amb una rematada a la porte-
ria de Diego, el visitant.

Un triomf que encoratja i
que és vital per mantenir es-
perances de permanència.

Tot i la incertesa que ha po-
gut existir per la situació del
club, l’Amposta, amb orgull i
professionalitat dels seus ju-
gadors, no es despenja i,
malgrat estar en zona de des-
cens, es pot enganxar a la
permanència si manté aques-
ta regularitat a casa (tres

victòries seguides, dues con-
tra líders i totes tres en dis-
sabtes la tarda) i pot puntuar
fora. En aquest sentit, diu-
menge (16 h) el partit és no-
vament clau, a Balaguer. Tor-
nen Victor i Folch i són baixa
Puig (sanció) i Vilanova lesio-
nat.

S’ha d’administrar l’euforia
i pensar en què un triomf fora
acostaria l’Amposta a un rival
directe i, a més, a la zona mit-
jana de la taula.

Finalment, dir que dimarts
va estar a Canal TE, Juanjo
Navarro, president del Futbol
Base del club. Va fer un ba-
lanç de la temporada i també
va parlar de les eleccions.

Poden seguir l’entrevista a
vimeo.com/channels/meses-
ports (24 de gener).

La vella història de David i Goliat

El partit de l’Amposta de
dissabte va ser un compte
de fades. Bonic, carregat
de sentiment i amb un fi-
nal feliç.

L’Amposta va guanyar el
líder, el Terrassa, en un
partit d’aquells que fan
afició. D’aquells que no es
poden oblidar. Un partit de
futbol en plena essència.
Per estar orgullòs d’un
equip i d’agradar-te
aquest esport.

CF AMPOSTA

L’Amposta, com a cuer, va guanyar el líder, el Terrassa, en un partit per no oblidar (2-0)

El Tortosa visita el Júpiter, diumenge (12 h)

M.V.

La Devesa torna a bategar amb
força, com anys enrera

Reacció en el millor moment

Marc Vernet va fer el segon gol, dissabte passat. 
CANALTE

En els darrers anys, en el
camp informatiu, he viscut
unes eleccions a la presidèn-
cia d’un club. Va ser a l’Olím-
pic de Móra d’Ebre. Per cert,
les va guanyar l’actualment
president, Antoni Vilalta. I ara
es diu que si a Móra d’Ebre,
en el futur, pot haver-hi opció
altre cop de que hi hagin no-
ves eleccions. Ja ho confir-
marem.

En clubs modestos la lec-
tura positiva, quan hi ha elec-
cions, és que hi ha estima,
que hi ha sentiment i que hi
ha interès per l’entitat. Però
també es pot interpretar que
hi ha divisió. Discrepances
per qüestió política, esporti-
va i fins i tot personal.

Un soci de l’Amposta em
va dir fa poc que pot haver-hi
política darrera de les prope-
res eleccions. Podria ser,
com també va poder passar
en les de Móra d’Ebre. 

Jordi Pérez va informar
que va adquirir uns compro-
misos amb l’Assossiació del
futbol base i, tot i sortir la
candidatura de Toni Ruiz,
aquests compromisos s’han
de complir. Per tant, el soci a
votar. 

Les eleccions 

L’opinió de Michel

UE RAPITENCA. MES LIDER PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va obtenir una
victòria èpica. Emotiva, històri-
ca, passional....la Devesa diu-
menge va ser una festa. Am-
bient de satisfacció.
D’identificació. D’alegria. I tam-
bé d’emoció. L’equip de Teixidó
va remuntar contra el Torrefor-
ta en cinc minuts de joia. De
somni. Cinc minuts que engan-
xen. La Rapitenca, amb deu i
quan havia fallat un penal, va re-
muntar un 0-1 i en aquests cinc
minuts de bogeria va fer tres
gols majestuosos que van sig-
nificar una victòria valuosa. La
culminació a una primera volta
per emmarcar. Una derrota,
dotze victòries i només set
gols rebut. 40 punts en 17 jor-
nades. Espectacular!!!!  La feina
ben feta es veu reflectida amb
resultats. I, el més important,
l’equip rapitenc és més líder.
Els jugadors van demostrar es-

tar units, identificats i

implicats amb el club i amb el
seu objectiu, tot i que la conjun-
tura econòmica del món també
els pot afectar amb les rees-
triccions que, com a la majoria
dels clubs, poden haver-hi. 
Set punts respecte el segon i
deu al tercer. Final de la prime-
ra volta. No cal dir res més. Els
números parlen per si sols. 
Diumenge, inici de la segona
volta i visita la Devesa el Vilade-
cans. Més motius per anar a
l’estadi. Gerard, Efren, Ortega i
Yelamos són les baixes actuals. 

Clau

La Rapitenca rebrà
diumenge el

Viladecans (12 h)

Segona volta

L’Ascó es destapa i goleja l’Igualada

Suport a Carlos Sanz
PRIMERA CATALANA

L’Ascó necessitava la victòria
contra l’Igualada. I va obtenir-la
de forma solvent. Va golejar
en una confrontació amb
doble valor i en la que s’havien
d’esvair dubtes i, a la vegada,
recuperar estabilitat en l’en-
torn del club, un xic decebut
amb la classificació de l’equip.
Els jugadors de l’Ascó, experi-
mentats i dins d’un equip con-
feccionat per estar en un altre
registre, no prop del descens,
van posar-se les piles i van
encarrilar el triomf al primer

temps, amb els gols d’Isma i
de Manolo. Denis, ja a la repre-
sa, va fer el 3-0 i, tot i que
l’Igualada va marcar, l’Ascó va
esclatar i va decidir amb dos
gols més, de Manolo i de
Denís. No va donar opció i fou
superior. Ha de ser el punt d’in-
flexió després de 400 minuts
sense marcar. Els tres punts
allunyen l’Ascó de la zona de
descens. Diumenge un altre
partit important per enlairar-
se: al camp del penúltim, l’Ol.
Can Fatjó. 

La setmana passada vam dir
que el Tortosa afrontava un
partit clau, amb doble valor, al
camp de l’Olímpic Can Fatjó. I,
amb compromís i responsabili-
tat i bona actitud, el va tirar
endavant. Va guanyar. Un pas
ferm endavant necessari.
La classificació està ajustada i
només amb la reacció que ha
tingut l’equip roigiblanc, es pot
mirar el futur amb optimisme.
Està en zona de descens, però
amb un altre registre. A pocs
punts de la zona noble de la
taula. 
Marc Alegre, amb un gran
llançament de falta, va marcar
el 0-1. L’Olímpic va empatar a
la represa, però un penal que
va comportar expulsió del
jugador local va significar l’1-2
(Aleix). Una acció d’Edgar i
Albert, va culminar-la Alex amb
l’1-3. Tot i els patiments finals,
pel segon gol de l’Olímpic, el

triomf no es va esca-

par. 
Diumenge vinent, inici de la
segona volta, amb el record
del 0-3 de l’inici de lliga i contra
un Júpiter ferit. 
Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, del proper partit, deia
que “és molt important per a
nosaltres, classificació a
banda, ja que en cas de sumar
seguíriem en la bona línia que
portem en aquests darrers
partits i possiblement ens per-
metria avançar posicions en
una taula que avui està apreta-
díssima”.
De moment Maikel, Marc
Baiges i Abel són dubte per
lesió i Clúa és baixa per sanció
(acumulació de 5 grogues). En
el cas de Joan Pérez s’està
pendent de si li trauen o no el
segon partit de sanció ja que
el club va presentar recurs. 
El Tortosa només ha perdut un
partit dels darrers cinc (3 victò-
ries). Ara n’ha sumat dues de
consecutives. 
Diumenge visita un històric
club de la Verneda, el Júpiter,
tercer classificat. Va perdre
contra l’Almacelles que amb
les victòries assolides ha tirat
per amunt. 

Una derrota en cinc
jornades (10 punts de

15). En zona de descens
però amb més opcions

Millora

Es necessita un triomf
fora. Diumenge a
Balaguer (16 h)

La Rapitenca està imparable. 

Ànim Carlos!!!!
Emotiu

Carlos Sanz fou tècnic de l’Ascó en diverses temporades.
Diumenge, els jugadors de l’Ascó van sortir al camp amb unes
samarretes per l’oscasió, per donar suport a Carlos, que està llui-
tant contra una greu malatia. Ens afegim al suport.
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L’Alcanar va empatar a dos gols a la Canonja. Segueix progres-
sant perquè ha sumat set punts dels darrers nou. L’equip d’Al-
fons Royo va començar millor el partit. Gilabert i Toni van gau-
dir de dues opcions. Però la Canonja reaccionaria i s’avançaria
en el marcador. Al descans, Alfons va introduir dos canvis. L’Al-
canar va tenir el domini a l’inici de la represa i va capgirar el mar-
cador amb dos gols de Gilabert. El partit va tendir a fracturar-
se però l’Alcanar estava ben posat. Un ‘penal inexistent’ segons
els canareus va significar l’empat. El duel av quedar obert. L’Al-
canar va poder fer el 2-3 i la Canonja, en la darrera opció, va
poder marcar el 3-2. 

La nota positiva fou que l’Alcanar segueix puntuant i que ha
recuperat jugadors. Raül Vates era baixa per sanció. Només
queda Pau Castro, però ja entrena amb el grup.  

Un penal “inexistent” priva del
triomf a l’Alcanar a la Canonja

SEGONA CATALANA

Després de la derrota a Cambrils, el R. Bítem va tornar a ofe-
rir el seu millor registre amb una golejada contra el Camp Clar
(7-3). “Fins el 4-0, vam estar força bé, en tots els sentits, molt
compromesos en l’aspecte defensiu i amb claredat en la crea-
ció. Així vam fer els gols i vam tenir altres opcions. Posterior-
ment, ja vam baixar la intensitat defensiva i en els darrers minuts
el Camp Clar va reduir distàncies”, deia Nacho Pérez, tècnic de
l’equip de Bítem. Jota (3), Sergio (2), Cristian i Moha van fer els
gols del R. Bítem. 

El Remolins-Bítem, tot i la seua irregularetat, ha agafat una bo-
na línia de resultats en les últimes jornades. Està a nou punts de
la segona plaça. Una distància important però també un repte
considerable per a la segona volta.

El R. Bítem torna a esclatar a casa i
conserva la tercera plaça

SEGONA CATALANA

El Catalònia només havia sumat un punt dels darrers dotze. La seua
situació començava a comprometre’s, prop de la zona perillosa que
pot ser-ho per les compensacions (cal considerar que la junta del
Valls dimiteix en bloc en els propers dies i el club pot tenir incerte-
sa). Però, a Calafell, amb responsabilitat, es va veure el millor Ca-
talònia, la seua millor cara (0-3). Segons Ximo Talarn, “va ser un
partit en el que vam ser superiors al Calafell , sobretot a la prime-
ra part, quan vam disposar de vàries de ocasions a les botes de
Martí. Però va acabar 0 a 0. A la represa, gràcies a un penal clar
al 15' i la corresponent expulsió, ens vam avançar i vam continuar
tenint ocasions fins que als minuts finals vam sentenciar. El Calafell
no ens va xutar a porteria durant el partit”. Aleix (2) i Nacho van fer
els gols. Fou una victòria molt important, en tots els sentits.

El Catalònia obté una victòria
balsàmica, a Calafell

SEGONA CATALANA

L’Olímpic va perdre 2-0, al Morell. Podia ser un resultat previsible,
però al final va deixar un mal cos al conjunt ebrenc pel fet que al mi-
nut 88 el resultat era de 0-0. L’Olímpic, amb les línies juntes, va fer
un plantejament defensiu que va estar a punt de tenir premi. El Mo-
rell va dur la iniciativa i va tenir més ocasions. Però no va saber obrir
la llauna i va acabar patint. Els morencs, a més, van tenir les seues
opcions amb una rematada de Pol (jugador fitxat del Gandesa juve-
nil) i una altra d’Agustí. S’arribava al final quan en un córner “va ha-
ver-hi de tot” es produia l’1-0. L’Olímpic va arriscar en un córner a fa-
vor seu i, del contraatac posterior, amb tot l’equip abocat, va venir
el 2-0. Demà es desplaça a Calafell. 

L’Olímpic acarona l’empat al camp
del líder actual, el Morell

SEGONA CATALANA

La Cava i Jesús i Maria van em-
patar sense gols en el derbi.
Gairebé 700 persones van es-
tar-hi a l’estadi i van propiciar
un gran ambient, però sense
resposta sobre el camp. El res-
pecte i les prevencions van
marcar un partit discret en l’as-
pecte futbolístic i en el que els
jugadors no van poder allibe-
rar-se de les circumstàncies
atípiques que l’envoltaven pel

fet de ser un derbi amb molta
expectació. No va existir zona
de creació en cap dels dos
equips i no van haver-hi oca-
sions. La més clara fou una de
Pedra, generada per una greu
indecisió dels locals al darrera.

L’ambient de germanor que
va haver-hi al camp i a la grade-
ria fou la nota destacada. No
obstant, va mancar més ritme
en el joc. Per això no va existir

el caliu que podia comportar
un duel amb aquesta especta-
ció. 

No van haver-hi jugades
polèmiques, excepte unes
mans d’Agustí dins l’àrea local i
l’expulsió del visitant Francesc i
la posterior de David Torres.
Les expulsions van arribar en
els darrers minuts i fou llavors
quan va haver-hi una mica més
de derbi. Pel demés, empat a

zero i tots contents perquè el
resultat era el just reflex del
partit.

Cal destacar el dinar de cor-
tesia que, un cop més abans
del derbi, van fer les directives,
amb la presència de represen-
tants de la Delegació ebrenca
de la FCF. Fou al Mas Prades.
Per útim, dir que la Cava tenia
baixes significatives com Ro-
ger, Ruibal i Joel. 

El derbi de la cordialitat
Gran ambient però partit de 0-0

CD LA CAVA-JESÚS I MARIA

El Roquetenc va guanyar el Gan-
desa i, d’aquesta forma, es recu-
pera després de tres jornades
sense fer-ho (1 punt de 9). Brigi,
al primer temps, feia l’1-0; Bata-
lla empatava i Trullen establia el
2-1. Un partit marcat per l’estat
del camp que va dificultar el joc
dels dos equips. El Gandesa va
buscar l’empat en el darrer tram
de la confrontació però va tro-
bar-se amb un Roquetenc ben
col.locat en defensa. Fou la ter-

cera derrota fora de casa del
Gandesa en la primera volta que
ja ha acabat. Frena la seua pro-
gressió. En la propera jornada,
primera de la segona, el Roque-
tenc rebrà el Bonavista i Gande-
sa visita el Salou. Abans del par-
tit de dissabte, els jugadors del
Roquetenc van sortir al camp
amb una samarreta en la que hi
havia un missatge de suport als
porters Josué i Pau. S’està bus-
cant un altre per a poder-lo fitxar. 

El Roquetenc es recupera
Va vèncer el Gandesa (2-1)

TERCERA CATALANA

Les dues directives van fer un dinar de cortesia, abans del derbi.

CANAL TE

Missatge de suport als porters lesionats, Pau i Josué.
CANALTE

La setmana passada feiem la
prèvia del derbi entre la Cava
i el Jesús i Maria. Un derbi,
sense dubte, peculiar. També
ho és el que disputaran diu-
menge, a Bítem, el R. Bítem i
el Catalònia. 

Rivalitat i al.licients entre
dos conjunts que es coneixen
i que tenen jugadors que han
jugat en un equip i ara estan

a l’altre i a la inversa. Fins i
tot els tècnics han jugat en
l’equip que diumenge serà ri-
val.
Nacho Pérez, tècnic del con-
junt de Bítem, deia que “el
Catalònia és un equip molt
combatiu, amb jugadors de
molta qualitat i un equip molt
ferm fora de casa. Haurem
de treballar molt per poder

evitar equivocar-nos defensi-
vament i poder controlar el
partit”. Els tres punts són im-
portants pels de Bítem per
acostar-se a la segona plaça,
tenint en compte que el Torre-
dembarra juga a  la Cava. 

Per a Ximo Talarn, tècnic
del Catalònia, “el proper par-
tit contra el Remolins-Bítem
és de rivalitat, però que

afrontarem com un altre, con-
siderant la importància dels 3
punts en joc per allunyar-nos
una mica més de la zona con-
flictiva”. Les baixes seran la
ja coneguda de Dani Iniesta ,
al qual operen el 17 de febrer
de pubis, i segurament Lean-
dro, amb un esquinç.

R.Bítem-Catalònia, el proper derbi
Un partit amb al.licients i tres punts importants pels objectius dels dos equips

DIUMENGE 16 HORES

Fa dos anys, el R. Bítem,
que lluitava per l’ascens,

va guanyar 1-0, en els
darrers minuts.

Darrera referència

La Cava rep el
Torredembarra i el Jesús i
Maria visita demà el líder 

Inici segona volta
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El Perelló va tornar a guanyar després de cinc jornades sense fer-
ho (1 punt de 15). D’aquesta forma, s’allunya de la zona més con-
flictiva de la taula. A més, va guanyar un rival directe en aquesta
lluita. Fou, en el final de les festes, un partit que va decidir-se en el
darrer quart del primer temps, amb els gols de Nico (2) i de Cris-
tian Carranza. L’Ulldecona, amb la derrota (només 4 punts de 27)
queda prop de la part delicada de la classificació. Té baixes i Yas-
sine ha fitxat amb el Tortosa: “de moment, hi ha confiança amb Da-
vid, el tècnic, i seguirem amb el projecte establert en el que els ju-
gadors no cobren”. 
D’altra banda, el S.Bàrbara, amb dos gols de Fidel, al primer
temps, va obtenir el segon triomf seguit i es distancia de la zona
de descens. Fou una victòria contra un rival directe a hores d’ara. 

El Perelló es retroba i el Santa Bàrbara ja
s’impulsa amb el triomf a Jesús

TERCERA CATALANA

L’Aldeana i Deltebre van empatar sense gols en un partit igualat,
amb poques opcions i en el que el resultat es pot considerar just.
El joc, en general, fou bastant travat i únicament va haver-hi més
inecertesa quan el duel es va trencar. Destacar el suport dels juga-
dors de l’Aldeana cap a Meca, operat fa dues setmanes (foto plana
17). El Deltebre també té previst fer un acte similar la jornada pro-
pera, a casa. Serà per Joan Marc, lesionat en un entrenament amb
trencament de tibia i peronè. D’altra banda, el Godall va obtenir un
empat èpic contra el Pinell. I va ser-ho perquè va empatar quan ju-
gava amb nou. El Pinell es va avançar en tres cops amb el 0-1, l’1-
2 i el 2-3 (gols de Sergi i de Fatsini, de falta).  Però el coratge local
va conduir a l’empat, ja a darrera hora. L’afició local estava moles-
ta amb l’arbitratge i per això va protestar al final del duel. 

Empat sense gols a l’Aldea. I a Godall, on
hi ha malestar per l’arbitratge

SUPORT A MECA I A JOAN MARC

El Camarles va guanyar a Móra la Nova (2-3) i referma la seua condició
de revelació, refent-se d’immediat de la derrota a casa contra la Sénia.
Fou un partit en què cap dels dos equips va quedar d’acord amb l’arbi-
tratge. Des de Camarles deien que “va tenir un temps per cadascun. A
nosaltres ens va perjudicar amb els dos penals xiulats a favor de l’equip
local (inexistents) i, després, a la represa, va voler compensar”. Magí,
de penal, va fer l’1-0. Prades empatava abans del descans. Magí, altre
cop de penal, va marcar el 2-1. Pau Santceloni, de falta protestada pels
morencs, va empatar i ja al minut 83 Jordi Mauri establia el 2-3. 
El Móra Nova ha vist frenat el seu impuls en les darreres jornades. 

El Camarles no afluixa i recupera la quarta
plaça, en guanyar a Móra la Nova

TERCERA CATALANA

El Vilalba va guanyar l’Horta en el derbi de la Terra Alta (3-2). Es el se-
gon triomf seguit de l’equip de Gaspar que ja troba estabilitat després
de la derrota contra el Tivenys. Va ser un partit intens i amb alternati-
ves no exempt de jugades polèmiques. Sisco va fer el 0-1 i Bernabé
va empatar poc abans del descans. Yelti va posar per davant al Vilal-
ba en una represa oberta. Isaac, a poc del final, establia el 2-2. Lla-
vors, ja a poc del final, va arribar la jugada polèmica amb un penal
que els locals van considerar que va existir i que els visitants no van
veure gens clar. Bernabé va marcar el 3-2. A l’inici de la represa cal
dir que es va produir una jugada per l’analisi. Topada de defenses i
porter locals. Aquest darrer queda lesionat. La pilota va a Sergi Ote-
ro que aconsegueix marcar. L’àrbitre va xiular perquè el porter esta-
va lesionat.  Alex, porter local, té, en principi, la rotula trencada. 

Un penal en els darrers minuts decanta
el derbi del costat del Vilalba

TERCERA CATALANA

Era un partit important el que afrontava el líder, al camp del
Corbera, després d la derrota de la jornada anterior. I el va
traure amb bona nota, treballant amb molta intensitat defen-
siva i sentenciant amb el gols de Samet, Sami de Morillo, de
falta, i de Quintana. No va donar opció el conjunt calero que
va adaptar-se a la confrontació i va demostrar la seua forta-
lesa física i mental.

En la propera jornada, en partit que es jugarà en diumenge
la tarde, l’Ametlla visita el camp del Catalònia en la primera
jornada de la segona volta. Posteriorment, en festes, el con-
junt que entrena Juanjo Balfegó rebrà el Perelló en el derbi de
la jornada.

El líder s’aixeca amb un triomf
contundent a Corbera

TERCERA CATALANA

Sant Jaume i l’Ampolla van oferir un partit igualat, travat i que era de 0-
0, perquè no van haver-hi ocasions. Les defenses es van imposar i no
va existir creació al centre del camp, per cap dels dos equips. L’estat
del terreny tampoc afavoria per a poder fer-ho. Per la seua part, l’àrbi-
tre no acceptava cap protesta i tenia un criteri complicat en el moment
de traure targetes. El Sant Jaume fou l’equip, en alguns casos, que més
va caure en el parany de les protestes. I així es va arribar a la recta fi-
nal. Era el minut 85 i una passada de Paco a l’espai va aprofitar-la Ro-
bert (acabava d’entrar) per fer un gran gol, engaltant un fort tret que va
batre a Roger. L’àrbitre va donar-lo. Jugadors del Sant Jaume van recla-
mar fora de joc. Andrei fou expulsat i va fer una espenta al col.legiat.
Fou la única incidència. Semblava que el joc es reemprenia, però més
observacions de jugadors locals van fer que l’àrbitre, que ja havia estat
poc tolerant durant el partit, decidís marxar. No hi havia tensió ni un am-
bient escalfat. Falten quatre minuts més el temps afegit. 

L’àrbitre suspèn el partit entre el 
Sant Jaume i l’Ampolla (86’) 

TERCERA CATALANA

La Sénia va vèncer el Tivenys
(3-1) amb gols de Joan,
Jordan i Jordi Tolosa. Va
merèixer la victòria davant
d’un Tivenys combatiu i que va
lluitar però sense el mateix
encert que el conjunt local que
fou més eficient en les seues
ocasions.
Fins aquí, tot correcte. Però el
conflicte va estallar al final del
duel. Un aficionat local, de la
Sénia, era el delegat l’any pas-
sat d’un equip de Tercera
regional que va coincidir amb
el Tivenys. Llavors es va
poder originar un conflicte

entre aquest aficionat i el
Tivenys. Diumenge, segons
fonts del Tivenys, aquest afi-
cionat va increpar “amb
insults racistes” a un jugador
del seu equip i també a altres.
Al final del partit, segons les
mateixes fonts, “el jugador es
va aproximar a aquest aficio-
nat i també va fer-ho el seu
pare que fou agredit per
aquest aficionat. Llavors va
passar el que lamentem. No
obstant, tot té un limit i la
situació va superar-lo”.
Diversos jugadors del Tivenys
van saltar la tanca i van agre-

dir a l’esmentat aficionat. La
intervenció de directius dels
dos equips van evitar més
conseqüències. L’aficionat
local agredit declarava a Més
Ebre que “és cert que vaig
insultar abans i en acabar el
partit, però, a mi, malaurada-
ment també em van insultar la
temporada passada a
Tivenys. I això, quan succeeix
en un camp, els jugadors no
salten a agredir a ningú. Tinc
contusions per tot el cos (hi ha
parte mèdic) i estic de baixa a
la feina. Gairebé no puc recor-
dar-ho perquè un cop a terra

vaig rebre per tot arreu. El que
si que vull aclarir és que jo no
vaig agredir al pare de cap
jugador del Tivenys. Això és
fals”. 
Els fets ja s’han denunciat.
L’altre punt de discòrdia,
sense tenir cap vinculació
amb el partit ni el resultat, fou
la designació de l’àrbitre: “fou
jugador del Tivenys fa dues
temporades. Espero que sigui
just i que hagi especificat tots
els jugadors del Tivenys que,
amb la samarreta posada, van
saltar la tanca i van agredir-
me”.

Greus incidents a la Sénia
Al final del partit, amb agressions a un aficionat local 

TERCERA CATALANA

El diumenge entre les quatre de la tarda i les
sis hi va haver algun astre
del cel que va baixar per aquestes terres.
Segur, perquè no és normal que en
el període de dues hores passessin tres fets
extra-esportius en tres camps diferents: par-
tit Arnes-Benifallet, l'àrbitre no xiula una
falta a favor de l'Arnes, un jugador d'aquest
equip no està d'acord i s'acosta a l'àrbitre
amb ànims d’acaronar-lo, l'expulsa i demana el jutge de no continuar
fins que vingui la força pública. Als 45 minuts va arribar i va seguir
el partit. Sant Jaume-Ampolla, minut 85, marca l'Ampolla en un gol
clar per l'àrbitre i dubtós per al Sant Jaume. Un jugador del Sant
Jaume s'acosta a l’àrbitre amb no massa bones maneres i li fa una
espenta. L'expulsa. Als pocs segons, quan no van haver-hi més que
altres observacions però sense més, suspèn el partit. La Sénia -
Tivenys, al final del partit, un espectador senienc que l'any passat
va ser l'ajudant de l'entrenador del Godall recorda als del Tivenys
històries passades de la campanya anterior, els insulta, els diu de
tot, comportament no exemplar com a persona, i també els juga-
dors del Tivenys es van abalançar sobre ell, no només el van acari-
ciar, sinó que li van donar, i de valent. Això és futbol o la guerra? Fa
dues setmanes partit Batea - Flix hi va haver els seus més i menys
i vaig dir que tornaria a passar, els ànims a meitat temporada ja
estan calents per les terres del vi, l'arròs i de les oliveres i es pre-
paren partits a 3a. Catalana i 4a. Catalana a les següents jornades.
El sentit comú el perden molts jugadors. Això no és esportivitat,
encara que l'àrbitre s'equivoqui, encara que un espectador es calen-
ti, no és bo prendre la justícia per la mà. 
TEMA ÀRBITRES. CAPITOL 34. 234 . Ruben Marqués va ser l’àr-
bitre del partit la Sénia –Tivenys. Aquesta persona, que em mereix
tot el respecte, fou jugador del Tivenys, fa dues campanyes. Com
permet el comitè d’àrbitres que passin aquestes coses? A més,
com Ruben té la consciència tranquil.la de xiular a un equip en el que
ha jugat fa poc? No seria millor renunciar als partits del Tivenys? 
LA RAPITENCA COM UN COET. Jornada 7, Tàrrega líder amb 21
punts, Rapitenca 14; jornada 17 punxen dos dels rivals, Júpiter i
Tàrrega i l'equip del Montsià està, no només líder, està cada vega-
da més sol, el 38% dels gols els ha realitzat en les últimes tres
jornades. No té rivals la Rapitenca, vaig dir que seria campió i
ho serà per mèrits propis. Esforç, constància i sacrifici és el
mèrit d'aquest equip, en les següents setmanes els avançaré, en
exclusiva, un fet important per a aquest club en cas d'ascendir.
L’important no és només el primer lloc, l'important és que l'afició
cada vegada és més nombrosa.
MATAGEGANTS AMPOSTA. En les primeres catorze jornades
aquest equip va aconseguir 0,42 punts per partit, en les últimes set
1,57 punts per partit, és molt meritori el d'aquest conjunt que va a
més. I, a més li van de meravella els equips forts noquejar l'Espanyol
i aquesta setmana el Terrassa.
AQUEST R.-BITEM MERAVELLA. En les últimes tretze jornades
només ha perdut dos partits, diumenge va marcar set gols, l'any del
ascens en la jornada 17 (2010), portava 38 punts, en aquesta
temporada, 30. És possible l'ascens? Difícil però no impossible.
Compte a la dada, només en una jornada, el R-Bítem, al seu feu no
ha marcat i des que està en el seu terreny ha marcat tres gols per
partit. Una davantera demolidora, Sergio 11 gols, Javier Asin 9,
Cristian Arasa 8 i Jota, el diumenge es va destapar amb tres gols
de la seva collita.
CAMARLES PUJA ENTERS. Aquest equip només ha perdut dos
partits en els seus desplaçaments en tota la primera volta (l'Ampolla
i l'Ametlla),marca dos gols de mitjana en camp contrari i el diumen-
ge va fer un recital a Móra amb un Marc Prades que està una altra
vegada en forma. El Camarles no ascendirà, però de ben segur que-
darà entre els cinc primers, té a un dels equips més joves i sense
cap dubte ja és l'equip revelació, com ja vaig anunciar que podria
ser-ho als partits de pre-temporada.
ULLDECONA, EL FANTASMA DEL DESCENS. En aquest equip
no donen crèdit dels últims 27 punts possibles, només s'han acon-
seguit quatre, la directiva està una mica preocupada, la sort no els
somriu i més se'ls va anar Yassine. L'Ulldecona, mai en la seva histò-
ria, ha jugat a 3a Regional o 4a Catalana, l'aposta de tenir un equip
de jugadors de la casa i sense cobrar tenia el seu risc però era l'ú-
nica possibilitat per afrontar la temporada. L'afició, jugadors i
directiva veuen el fantasma del descens però, de ben segur mantin-
dran la categoria. El diumenge visiten un camp difícil, Vilalba, de
moment l'entrenador és el mateix, només de moment.

3500 JUGADORS ANALITZATS AL MOMENT. Des de fa unes
setmanes, totes les lligues que gestiona icompeticion d'aquestes
comarques dels amateur, juvenils i cadets, una base total de cator-
ze lligues i 3500 jugadors, gairebé s'actualitzen els golejadors d'a-
quests equips a les poques hores d'acabar les trobades, els diu-
menges a les 21 estan tancats tots els jugadors que han marcat
gols de les esmentades categories, rècord total. 

Els astres i els àrbitres

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Móra Nova-Tivenys (16.30 h)
Horta-Godall (16.15 h)

Diumenge
Corbera-Aldeana (16 h)

Catalònia-Ametlla (16,30 h)
Perelló-S. Bàrbara (16 h)
Vilalba-Ulldecona (16 h)

la Sénia-Pinell (16 h)
Sant Jaume-Camarles (15,30 h)

Ampolla-Deltebre (16 h)

RESULTATS

17a jornada Tercera catalana

Móra Nova-Camarles 2-3

Catalònia-S. Bàrbara 0-2

Sant Jaume-Ampolla sus 85 0-1

la Sénia-Tivenys 3-1

Godall-Pinell 3-3

Vilalba-Horta 3-2

Perelló-Ulldecona 3-0

Aldeana-Deltebre 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 17 40 11 43

2. Ampolla 16 31 11 37

3. la Sénia 17 30 16 35

4. Camarles 17 35 22 31

5. Horta 17 37 33 29

6. Pinell 17 43 29 27

7. Vilalba 17 33 27 25

8. Móra Nova 17 38 29 23

9. Perelló 17 27 21 22

10. Sant Jaume 17 27 23 22

11. Aldeana 17 26 30 22

12. Deltebre 17 24 26 21

13. S. Bàrbara 17 22 27 19

14. Ulldecona 17 18 30 17

15. Tivenys 17 23 38 16

16. Corbera 17 22 42 12

17. Catalònia 17 21 56 11

18. Godall 17 22 49 10

Tercera catalana

RESULTATS
15a jornada Quarta catalana. Grup 19
Bot-Flix 4-3
Benissanet-Tivissa 3-1
Rasquera-Ginestar 0-3
Arnes-Benifallet 2-2

PROPERA JORNADA 
Diumenge

Tivissa-Flix (16 h)
Ascó-Benissanet (16 h)
Benifallet-Batea (16 h)
Ginestar-Arnes (16 h)

Rasquera-Bot (15.15 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 14 42 21 35
2. Benifallet 15 32 19 30
3. Tivissa 15 36 31 28
4. Bot 15 41 33 28
5. Batea 14 44 34 21
6. Ascó 15 29 33 20
7. Ginestar 15 24 24 18
8. Benissanet 15 24 32 17
9. Rasquera 15 16 39 10
10. Arnes 15 14 37 5

RESULTATS
15a jornada Quarta catalana. Grup 20
Alcanar-Atlas 2-2
Campredó-la Cava 8-1
Xerta-R. Bítem 2-2
Deltebre-Jesús i Maria 2-3
la Galera-Roquetenc 1-1

PROPERA JORNADA 
Atlas-R. Bítem  (diu 16 h)

la Cava-Alcanar (dissa 16.45 h)
Roquetenc-Campredó (diss 18,30 h)
Jesús i Maria-la Galera (diss 17.30 h)

Deltebre-Xerta (diu 18.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Campredó 15 45 13 35
2. Roquetenc 15 37 17 30
3. Atlas 15 37 18 28
4. R. Bítem 15 40 17 28
5. Jesús i Maria 15 36 26 25
6. la Cava 15 33 35 22
7. Alcanar 15 25 24 21
8. la Galera 15 21 35 13
9. Xerta 15 11 45 6
10. Deltebre 15 12 67 0

Quarta catalana

Jugadors de l’Aldeana, amb un missatge d’ànim per a Albert Meca.

Els
resultats

de la
jornada

Els jugadors de l’Aldeana
van sortir al camp amb

unes samarretes en
suport a Albert Meca,

operat fa dues setmanes.

Suport
PRÒXIMA JORNADA  

Gramanet-Pobla
Espanyol-Vilanova
Manlleu-Cornellà

Santboià-Castelldefels
Gavà-Prat
Europa-Vic

Terrassa-Rubí
Balaguer-Amposta (diu 16 h)

Olot-Vilafranca
Muntanyesa-Masnou

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 21 12 5 4 29 13 41
2. Terrassa 21 12 5 4 39 30 41
3. Pobla Mafumet 21 10 7 4 25 11 37
4. Manlleu 21 11 4 6 43 32 37
5. Espanyol 21 9 9 3 34 15 36
6. Vilafranca 21 11 3 7 25 23 36
7. Cornellà 21 8 9 4 25 19 33
8. Gavà 21 9 3 9 27 29 30
9. Rubí 21 8 4 9 32 30 28
10. Olot 21 7 7 7 30 28 28
11. Castelldefels 21 8 4 9 26 29 28
12. Europa 21 8 4 9 23 26 28
13. Balaguer 21 7 6 8 18 24 27
14. Muntanyesa 21 5 9 7 21 30 24
15. Vic 21 5 8 8 20 23 23
16. Santboià 21 5 6 10 18 27 21
17. Vilanova 21 4 8 9 21 30 20
18. Gramenet 21 5 5 11 22 32 20
19. Amposta 21 4 5 12 24 39 17
20. Masnou 21 3 7 11 20 32 16 

Tercera divisió RESULTATS
21a jornada, Tercera divisió

Vic-Gavà 1-1
Amposta-Terrassa 2-0
Masnou-P. Mafumet 0-0
Cornellà-Espanyol 1-0
Castelldefels-Manlleu 1-1
Prat-Santboià 2-0
Rubí-Europa 2-1
Muntanyesa-Olot 2-2
Vilafranca-Balaguer 1-1
Vilanova-Gramenet 2-1

PRÒXIMA JORNADA 
Ol. Can Fatjó-Ascó (diu 12 h)

Júpiter-Tortosa (diu 12 h)

Tàrrega-Almacelles

Rapitenca-Viladecans (diu 12 h)

Vista Alegre-Torreforta

Santfeliuenc-Sants

Reddis-Iberiana

Valls-Olesa

Martinenc-Igualada

RESULTATS

17a jornada, Primera catalana

Reddis-Olesa 2-0

Santfeliuenc-Iberiana 0-0

Vista Alegre-Sants 2-2

Rapitenca-Torreforta 3-1

Tàrrega-Viladecans 0-3

Júpiter-Almacelles 1-3

Ol. Can Fatjó-Tortosa 2-3

Ascó-Igualada 5-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 17 26 7 40

2.  Tàrrega 17 34 23 33

3. Júpiter 17 38 20 30

4. Reddis 17 27 16 30

5. Vista Alegre 17 28 25 27

6. Sants 17 26 21 26

7. Martinenc 17 25 26 25

8. Ascó 17 25 16 24

9. Torreforta 17 30 31 23

10. Igualada 17 29 33 23

11. Almacelles 17 25 23 22

12. Santfeliuenc 17 17 20 22

13. Viladecans 17 23 22 21

14. Valls 17 23 31 21

15. Tortosa 17 27 34 20

16. Iberiana 17 26 34 20

17. Ol. Can Fatjó 17 14 28 12

18. Olesa 17 13 46 7

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roquetenc-Bonavista (16.30 h)
Morell-Jesús i Maria (16 h)

Calafell-Olimpic (17 h)
Diumenge

Vilaseca-Canonja (16 h)
Salou-Gandesa (16.30 h)

la Cava-Torredembarra (16 h)
R. Bítem-Catalònia (16 h)

Catllar-Camp Clar (12 h)
Cambrils-Alcanar (17 h)

RESULTATS

17a jornada, Segona catalana

Calafell-Catalònia 0-3

Morell-Olímpic 2-0

la Cava-Jesús i Maria 0-0

Roquetenc-Gandesa 2-1

Catllar-Cambrils 2-1

R. Bítem-Camp Clar 7-3

Salou-Torredembarra 3-0

Vilaseca-Bonavista 2-0

Canonja-Alcanar 2-2

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 17 43 19 41

2. Torredembarra 17 36 17 39

3. R. Bítem 17 39 28 30

4. Salou 17 25 22 30

5. Roquetenc 17 28 21 28

6. Catllar 17 28 24 28

7. Alcanar 17 27 27 28

8. la Cava 17 30 27 25

9. Gandesa 17 29 26 25

10. Jesús i Maria 17 31 28 24

11. Calafell 17 22 29 22

12. Catalònia 17 30 28 21

13. Camp Clar 17 27 33 21

14. Olimpic 17 24 31 17

15. Cambrils 17 28 29 16

16. Vilaseca 17 19 33 15

17. Canonja 17 14 23 14

18. Bonavista 17 12 47 5
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L’expedició ampostina va tor-
nar indignada de Castelló.
Les decisions arbitrals, en el
darrer instant, foren decisi-
ves per declinar el partit del
costat de l’equip de la plana.

Cal dir que

l’Amposta va millorar pel que
respecta la intensitat en el joc
i va retrobar l’equilibri habi-
tual. Això li va permetre arri-
bar al descans amb avantat-
ge. El partit va seguir anive-
llat al segon temps on el
Castelló va estar dins del par-
tit i amb el seu impetu no va
deixar que l’Amposta pugués
marxar en el marcador. En el
darrer minut va haver de tot,

des de passivitat de les
locals fins el penal, juntament
amb les exclusions de tres
jugadores visitants, que va
decidir una victòria castello-
nenca davant d’un Amposta
que va merèixer més.
Manjavacas, Rios (2),
Domingo (7), Sara Alonso (3),
Uliaque (3), Frnova (6), S.
Garcia (2). Galvez, Ungureanu
(2), Solà, Tortajada i Rieres. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMAREM

Diumenge passat al matí es va
celebrar en el Poliesportiu de Vi-
naros el Primer Campionat de
Taekwondo amb la modalitat de
Tècnica on van participar més
d'un centenar d'esportistes pro-
cedents dels gimnasos Sant
Francisco de Vinaros i Tkd Alfaro
d'Amposta.
Els competidors del club Tkd Al-
faro van sumar un total de deu
medalles d'Or, set de Plata i tres
Bronzes, enfront de les tres Pla-
tes i vuit Bronzes obtingudes pel
Gimnàs Sant Francisco de Vina-
ros. 
La organització del acte va ser
digna d'admiració, una coordina-
ció i compliment d'oraris casi
perfecta i molt bona unió entre
participants, animant a altres
clubs perquè s'uneixi gen per les
properes convocatòries.
Els resultats del acte va quedar
de la següent manera:

CLASIFICACIO CINTURO  BLANC
/ GROG INFANTIL.
1er - PAU CARLES   Tkd ALFARO.

2on - ARNAU FUMA-
DO    Tkd ALFARO.
CLASIFICACIO CINTURO  GROG
INFANTIL.
1er - RODRIGO SUAREZ  Tkd AL-
FARO.
CLASIFICACIO CINTURO  GROG /
TARONHA INFANTIL.
1er - PAULA LOPEZ  Tkd ALFA-
RO.
3er - JULEN GARCIA      Tkd AL-
FARO.
CLASIFICACIO CINTURO  GROG .
1er - JIA LI XU SUN       Tkd AL-
FARO.
CLASIFICACIO CINTURO  VERD /
BLAU INFANTIL.
1er - RAQUEL TIRADO    Tkd AL-
FARO. 2on - XIAO PAO GEIRA
Tkd ALFARO.
CLASIFICACIO CINTURO  TARON-
JA. 1er - CRISTIAN BEJENARU

Tkd ALFARO. 2on - XENA RODE-
RA           Tkd ALFARO. CLASIFI-
CACIO CINTURO  TARONJA. 
1er - XAVIER QUEROL           Tkd
ALFARO. 2on - ANDREA GUTIE-
RREZ    Tkd ALFARO. CLASIFICA-
CIO CINTURO MARRO INFAN-
TIL.1er - JANIRA RODRIGEZ   Tkd
ALFARO. 2on - JORDI LIMBOS
Tkd ALFARO.CLASIFICACIO CIN-
TURO NEGRE  INFANTIL.1er - YAI-
ZA FERRE PONS     Tkd ALFARO.
2on - JUAQUIM LIMBOS        Tkd
ALFARO.
CLASIFICACIO CINTURO NEGRE.
1er - GENIS GISBERT CASANO-
VA     Tkd ALFARO. 2on - MARC
PRINCEP SANCHEZ       Tkd AL-
FARO.3er - CRISTIAN FERRE
PONS          Tkd ALFARO.
El lliurament de trofeus el van re-
alitzar el Regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Vinaros, Luís
Adell, i  Severiano Alfaro de l'es-
cola Alfaro d'Amposta.

Campionat en modalitat tècnica
TAEKWONDO. A VINARÒS

L’arbitratge decideix a Castelló

El sènior masculí es retroba amb el triomf
CLUB VOLEI ROQUETES

Al grup 19, el Flix va perdre el primer par-
tit. Va ser a Bot, un partit emotiu, històric,
en el que va haver de tot i en el que els
locals van acabar guanyant de forma
èpica (4-3). Un triof treballat, sofert i
valuós que deixa al Bot amb moltes
opcions d’entrar al play-off. El Benifallet va
tornar a empatar i es compromet mentre
que el Tivissa va perdre i per això hi ha
dues places molt obertes, amb un Batea
un xic despenjat, però que encara té
opcions amb el partit pendent d’acabar
contra el Flix.
Al grup 20, el Campredó va sumar una
victòria amb més valor pels altres resul-
tats que es van donar. Està més prop de
confirmar la seua presència al play-off. Els
perseguidors van empatar i, com al 19è,
hi ha dos places obertes amb un Jesús i
Maria que també té possibilitats, empen-
yent per darrera. 

El Bot s’enganxa

QUARTA CATALANA

Falset-Ulldecona, 0-7
Olimpic-Tortosa Ebre, 2-4
Benifallet-Gandesa, 1-3
Aldeana-R. Bítem, sus
S. Bàrbara-Masdenverge, 5-4
Alcanar-Arnes, 0-6
Ginestar-Jesús i Maria, 1-0
Rapitenca-la Cava, 2-6
Classificació: Ulldecona, 41; la Cava, 40;
Arnes, 33; Rapitenca, 31; Falset, 30; S.
Bàrbara, 30; Tortosa Ebre, 27; Aldeana,
27; R. Bítem, 18; Gandesa, 15;
Ginestar, 14; Benifallet, 13;
Masdenverge, 9; Jesús i Maria, 8;
Olimpoic, 4; Alcanar, 2.
Propera jornada: Aldeana-Benifallet;
Falset-R. Bítem; S. Bàrbara-Ulldecona;
Ginestar-Masdenverge; J. i Maria-
Olimpic; Arnes-Tortosa Ebre;
Rapitenca-Alcanar i la Cava-Gandesa.

L’Arnes puja a la tercera plaça

FUTBOL FEMENÍ

El proper partit serà

contra el Móstoles

El proper partit

L’equip ampostí va perdre per 26-25

El sènior masculí que desprès de moltes jornades, van superar a un C.V.Arenys en un partit molt ajustat
(2-3) (12/25, 25/20, 29-27, 16-25 i 11-15). Per altra banda, el sènior femení es desplaçava al camp del
Monjos, últim. Les baixes es van acusar i tot i la igualatat en els sets, van vèncer les locals (3-1) (25-23,
25-23, 26-28 i 25-19). El juvenil es desplaçava al camp de l'Anna Gironella/Mundet on va guanyar per 0-
3 amb parcials (18-25, 12-25, 22-25). Aquests ara han acabat la primera fase i ara el 5 de febrer es co-
mençarà la 2ª fase. Aquesta fase consistirà amb el reagrupament dels sis primers classificats (una vol-
ta) GRUP 1 i cinc següents classificats per classificació GRUP 2. Per altra banda, el cadet masculí va ser
l'únic equip que va jugar a casa i va rebre a un potentíssim F.C.Barcelona. Bon partit tot i la derrota 0-3
amb parcials (13-25, 16-25 i 7-25). La pròxima jornada, el sènior masculí rep a l'Opticalia Holandesa Vi-
lanova dissabte a les 18:00, tot seguit el sènior femení reb al Vilafranca, partit que finalitzarà la primera
fase i el cadet es desplaça al camp de la Vall d'Hebron.

La temporada de rem conti-
nua amb la disputa de la 2ª
regata de promoció al Canal
Olímpic de Castelldefels.
La participació va estar molt
nombrosa amb la participa-
ció de tots els clubs cata-
lans. Els remers de les te-
rres de l´Ebre continuen
amb els seus èxits. Els jo-
ves del  Club Nàutic Ampos-
ta van aconseguir set meda-
lles, tres d'or per al 1x aleví
de Iris Garcia, el 2x aleví de
Pau Princep i Jaume Paz i
per al 2x infantil de Nuria
Martin i Nuria Puig,  tres de
plata: per al 1x infantil Da-
maris Beltri, el 4x aleví de
Pau Princep, Jaume Paz, Jo-
an Cercos i  Josep Subirats
i el 4x infantil de Toni Bo,
Alex Paga, Oriol Mateo i Al-
bert Barrera i una medalla
de bronze per al 4x infantil
femení de Damaris Beltri,
Aroa Goldero, Nuria Puig i
Nuria Martin .
Molt bé els remers del Club
de Rem Tortosa que van ob-
tenir vuit medalles: dues
d'or per al 1x infantil de Ju-
lia Blanch i el 4x infantil amb

Blanca Adell, Anna Kayser,
Alba Oraà i Mireia Llam-
brich, tres medalles de plata
per al 2x infantil de Blanca
Adell i Mireia Llambrich, el
2x infantil de Oscar Guillem i
Enric Jardi i el 4x infantil de
Julia Blanch, Alba Benaiges,
Laia Ramirez i Rosa Lopez, i
tres medalles de bronze per
al  el 2x aleví de Angela Fe-
rreres i Julia Blasco, el 2x in-
fantil deAlba Benaiges i Laia
Ramirez  i el 4x de Oscar
Guillen, Enric Jardi, Dima Fe-
dorchenko i David Miro.

També ha aconseguit una
medalla de bronze el 1x
de Gabriel Sanchez  per
al Club Nàutic Sant Car-
les.
La propera cita del rem
es el proper cap de set-
mana amb el Campionat
d'Espanya de remergome-
tre que es celebrarà el
dissabte a Madrid i el diu-
menge amb la disputa del
Campionat d´Espanya de
Fons per clubs a l'embas-
sament de Buitrago de
Lozoya (Madrid).

Regata de promoció a Castelldefels

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL 

BM KH7 Granollers 29   -  
H Tortosa Hidrocanal  23
Desplaçament a la pista del
campió de la categoria la tem-
porada passada i actual líder
de la mateixa, l'equip vallesà va
presentar un bloc molt conjun-
tat , amb jugadores de molta
experiència habituals a la se-
lecció catalana absoluta.
Partit molt igual durant els 60',
amb un bon plantejament en
defensa per part de les tortosi-
nes, que van saber frenar les
locals en tot moment no per-
metent-les jugar al contraatac,
arma letal de les granollerines.
Bon posicionament a la pista
de les jugadores tortosines
que van marcar des de totes
les posicions. El gran treball
defensiu no  va permetre les lo-
cals adquirir grans diferències
parcials, controlant-les durant

tot l'encontre. Un cop més, les
decisions dels àrbitres, un dels
quals ex-jugador del KH7 Gra-
nollers, no van deixar les torto-
sines avançar-se en el marca-
dor tot quan van tenir diverses
ocasions per fer-ho, marcant
clarament el tempus de l'en-
contre xiulant moltes faltes d'a-
tac contra l'equip tortosí. Gran

actuació de la portera Estefi
Ocaña, que va deixar palesa la
seua progressió.
Alineació: Estefi Ocaña i Paula
Estorach a la porteria; Jennifer
Cornejo, Aida Rieres, Maria
Valldepérez, Paula Alcaide, Jès-
sica Bertomeu, Cinta Gisbert,
Noel Uriarte, Judith Toro, Gise-
lle Angel.

A l’alçada, al camp del líder
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA.  DIANA MAR

MARIA CARLES. DIRECTORA DE L’ONADA BRESSOL DE L’ALDEA
Aquesta setmana l'entre-
vista vol anar dirigida a un
projecte innovador dut a
terme per L'Onada
Bressol de l'Aldea: el pro-
grama radiofònic “Veutes”
protagonitzat per nens i
nenes de 0 a 3 anys. Per
aprofundir una mica més
en aquest projecte con-
tactem amb Maria Carles,
directora del centre. 
Més Ebre: Quan parlem
de projectes on l'element
Bàsic són els infants,
aquest projecte esdevé
més complicat? La res-
ponsabilitat davant el
mateix es fa més gran?
Maria Carles: La veritat
és que quan ens vam
decidir a tirar endavant el
programa de ràdio no
sabíem com enfocar-lo.
Era molt interessant, però
lligar ràdio i nens de 0 a 3
anys, era una tasca inno-
vadora i complicada. La
veritat és que el vam
escollir per la seva origi-
nalitat, entre un munt d'i-
dees que varen plantejar
les educadores. També
és cert que un cop ens
vam decidir i ens hi vam
ficar, tot anava sortint i
això encara ens engresca-
va més. La idea de realit-
zar un programa de ràdio
al nostre municipi ens va
agradar molt i ens vam
adonar que era possible
tirar el projecte endavant
al començar a adaptar les
activitats per als més
petits.
ME: Aquesta originalitat
en els projectes respon a
una filosofia d'empresa?
MC: Des de la perspecti-
va del centre, nosaltres
busquem contínuament
innovar en el nostre sec-

tor. Els nens han d'apren-
dre jugant i nosaltres hem
de facilitar les eines que
els permetin construir el
seu propi coneixement,
els seus propis pensa-
ments. Un altre punt que
ens caracteritza, és el fet
que tenim molt en compte
l'opinió dels pares, inclo-
ent-los en la formació del
nen. I també intentem aju-
dar-los, com és el cas de
pares que ens ho han
demanat i hem acabat ela-
borant un projecte per a
ells, l'escola de pares on
intentem explicar límits i
hàbits, que ajudaran al
nen en el futur
ME: Com funciona un dia
de programa de
"Veuetes"?
MC: El programa s'emet
per Antena Aldaia els dis-
sabtes el matí, però es
prepara una setmana
abans i un cop més bus-
quem que participi tota la
família. Els nens es prepa-
ren a la llar i a casa,
nosaltres facilitem una
petita guia sobre el tema
que es vol tractar, sem-
pre relacionat amb con-
ceptes que els petits han
tractat a l'escola, com
per exemple els Reis
Mags. Preparem les pre-
guntes i ells repassen a
casa. El més sorprenent
per a ells és el fet que van
a la ràdio en dilluns, per
dir un dia i el dissabte i
diumenge poden escoltar
les seves veus. 
ME: Fer el programa us
ha donat sorpreses?
MC: Ens sorprenen per-
què no deixen de ser molt
petits. Hi ha que semblen
tímids i després a la ràdio
et quedes parada perquè

no deixa de parlar, són
una autèntica caixa de
sorpreses, la veritat!
ME: Ara l'Onada Bressol
de l'Aldea està centrada
en aquest projecte. Això
vol dir que de moment no
penseu amb altres activi-
tats?
MC: Nosaltres cada any
elaborem un projecte
gran, que intentem sigui

innovador, però tenim un
comprimís amb nosaltres
mateixos d'apostar per un
nou cada any. Això si,
sense abandonar els que
ja hem iniciat. Així, l'any
vinent ens posarem en un
altra iniciativa que pugui
ser positiva per als petits,
però la il·lusió és conti-
nuar fent "Veutes" a la
ràdio.

“A través de la radiodifusió, no
tan sols arribem a la comunitat
del nostre poble, sinó també a la
resta de poblacions de l’entorn”

«Un projecte que ens fa possible
arribar a la gent»
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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
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

610 20 33 25

                                                                                                         



DIVENDRES 27
DE GENER
DE 2012

diarimés
ebreggaassttrroonnoommiiaa

21www.mesebre.cat

GASTRONOMIA

Es prepara la  pa -
tata, carxofes i car-
bassó, tal lant -ho en
aros de 4 mm de
gruix

I es blanqueja dur-
nat un minut.

Després es dispo-
sen en p isos in ter -
ca iguts i  f ines her -
bes. S’ introdueix al
forn

F ins la  seva coc -
ció.

Piquem le escalun-
yes f ina lment  i  les
marquem amb la
mantega. Quan esti -
gu in  dourades,  in -
corporem e l  cora l l
de la vieira i  ho po-
chem amb les esca-
lunyes, salpebrem i
t r i turem per  des -
prés incorporar  la
nata l íquida. Un cop
redu ïda la  barre ja ,
ho passem por  un
“xino”.

Marquem les v ie i -
res a  la  p lanxa i
montem el plat amb
la “veoluté” de fons
i  les  v ie i res a  so -
bre.  Ho rematem
amb el  mi l fu l les de
patata

Bon profit

“Primentons i Tomates”. Avui: Vieires amb milfulles
de patata, carxofa i carbassó amb “velouté de coral”

INGREDIENTS:
4 Vieires sense coral 
(reservem per la
“veuloté”)

Milfulles:

2 patates
2 Carxofes
1 Carbassó
Sal, pebre i fines
herbes

Salsa:

2 Escalunyes
50 gr. Mantega
250 m.l. nata
Sal i pebre

REDACCIO

Imatge del plat.
ME

«Primentons i Tomates», amb Amado Cebolla,
s’emet cada dia per la tele de les Terres de l’Ebre, 

a les 15,30 i a les 20 h. 

A Canal TE
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel     

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí   

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme  

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348 

Ulldemolins Reverter, Xavier       

Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921 

Moran Sitja, Juan Carlos

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

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 
La nuvolositat acabarà d'augmentar durant la matinada i la resta del dia el
cel quedarà cobert o molt ennuvolat arreu. 
Precipitacions 
Se n'esperen d'intensitat entre feble i moderada al litoral i Prelitoral sud i a
Ponent al llarg del dia. També se n'esperen d'intensitat feble i de caràcter
dispers a la resta de la meitat oest fins a mitja tarda, tret del vessant nord
del Pirineu, on es mantindran fins la nit. A la resta del país també en són pos-
sibles de febles i aïllades durant la primera meitat de la jornada. Seran poc
abundants i localment abundants (més de 20 mm) al litoral i Prelitoral sud, i
minses o poc abundants (fins a 20 mm) a la resta del territori. La cota de
neu baixarà dels 1200 metres als 1000 al Pirineu, si bé al vessant nord bai-
xarà fins els 800 metres. A la resta anirà dels 1400 als 1200 metres. 
Temperatures 
Mínimes similars o lleugerament més altes i màximes en lleu o puntualment
moderat descens. Les primeres estaran entre -2 i 3 ºC al Pirineu, al
Prepirineu i a la Depressió Central, entre 0 i 5 ºC al Prelitoral i entre 3 i 8 ºC
al litoral, essent les més baixes al sector nord. Les segones es mouran entre
5 i 10 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 7 i 12 ºC a la Depressió Central i
entre 10 i 15 ºC a la resta. 
Visibilitat 
Regular en general, amb nombroses boirines a l'interior i alguns bancs de
boira matinals a punts de la Depressió Central i del Prepirineu. 
Vent 
Bufarà de component nord entre fluix i moderat en general, si bé serà més
fluix a l'interior amb estones de vent variable. Al litoral s'imposarà vent
moderat del nord als dos extrems i gregal a la resta, amb cops forts a par-
tir de mitja tarda. 

Estat de la mar 
Costa Daurada: 
vent de component nord i est entre fluix i moderat amb cops forts a partir
de mitja tarda, amb predomini del gregal al nord del sector.
De marejol a maror. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Compartir  projectes  i somnis  amb la teva
parella , agregarà  una dimensió  a la relació ,
però  no oblidis  ser més complaent , no inten-
tis sempre imposar-te. 

Taure
20/4 al 19/5

Els dons astrals  emfatitzen les relacions
amoroses, avalant  una excel·lent  connexió.
També  pot néixer  una nova relació  amb
gran fort impuls sensual.

Bessons
20/5 al 21/6

Comences a percebre  certa  inquietud emocio-
nal: vols viure  una cosa  diferent, sexy  i que et
tregui  de la rutina. Vés  amb compte  amb els
teus desitjós.  

Cranc
22/6 al 21/7

Actituds poc clares  amenacen  el teu pano-
rama  sentimental, posa  en ordre  els teus
sentiments  i les teves  prioritats  i no t'afan-
yis  a prendre  decisions. 

Lleó
22/7 al 22/8

La teva relació amorosa  necessitava  estímuls
permanents : vetllades  íntimes, sortides
romàntiques o una nit de passió  encesa  poden
ser magnífiques variants. 

Verge
23/8 al 21/9

El teu  aspecte  més sentimental dominarà
el panorama  de la jornada; només tindràs  al
teu cap  les preocupacions  de l'amor: con-
centra't en el teu cor. 

Balança
22/9 al 22/10

Un reencontre  amb un amor del passat  t'a-
firma  en la certesa  que no tot està  oblidat,
valora les opinions  dels  que  coneixen  la
teva història  i t'estimen bé.

Escorpí
22/10 al 21/11

Influències  celestes  favorables  estimulen  la
tendresa  i l'afinitat  al teu  món  sentimental,
en una jornada  especialment  favorable  per
reforçar  els llaços  de parella.

Sagitari
21/11 al 21/12

Les vacil·lacions  en la teva vida  amorosa et
col·loquen  en un lloc  de nosa  i irritació, trac-
ta  de calmar-te  i reflexionar . En  el plànol
laboral , hi ha  un problema.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les discussions  permanents  en la teva parella  no
fan  més  que ressaltar l'evident:  és el moment   de
fer  un examen  dels sentiments i analitzar  què és
el que passa.  

Aquari
20/1 al 18/2

Temps per  a la reflexió: cerca  en el teu inte-
rior  què és  el que desitges  en l'amor, no
esperis  complir  amb les expectatives  dels
altres , sinó amb el teu cor.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor, fes  més atenció  a les necessitats
de la teva parella . Estàs  actuant  de forma
egoista i amb el temps  això  podria portar
distància.  

MATÍ

PLUJA

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

9º 5°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

El dolor de coll i esquena és un senyal que alguna cosa està malament
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

La Doctora en Quiropràctica Rebecca Jackson,
especialitzada en la salut de la columna verte-
bral i del sistema nerviós ha arribat a Tortosa.
Per fi hi ha una solució dels nostres dolors, grà-
cies a Rebecca Jackson i la Quiropràctica.

L'àmplia experiència, treballant amb pacients de
diferents edats i resolent molts dels símptomes
més comuns: com a dolor de coll, esquena, mal-
decaps i problemes respiratoris, l’avalen.

Quiropràctica. Què és i per què serveix?

Dolor de Coll, Cap, Migranyes, Marejos i
Vertígens:
Una disfunció a la zona cervical alta no solament
pot produir dolor i contractures de coll, sovint
afecta a l'equilibri i la postura del cos.

Dolor d'Espatlles, Braços, i Mans:
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formiguejos,
moltes són les dolències provocades per sublu-
xacions (desplaçaments vertebrals) a les zones
cervicals o dorsals.

Dolor d'Esquena, Lumbàlgia, Ciática, i Hèrnies
Discals: Quan una vèrtebra està mal col·locada,
la resta es mou per contrarestar aquesta mala
posició. Amb el temps, tota l'esquena es desali-

nia i comencen aparèixer dolors freqüents que
causen contractures i irritació del nervi ciàtic. 

Benestar i Salut
Quan la columna vertebral està lliure de subluxa-
cions i no hi ha estrès sobre el sistema nerviós,
tot el teu cos sent més energia i tens més vida. 

Al llarg de la vida, la nostra esquena ha rebut
moltes formes diferents d'estrès, el físic i l'e-
mocional. Aquest estrès afecta l'estructura de la
nostra columna vertebral i el seu delicat sistema
nerviós. Per tant això sovint produeix dolors i
subluxacions (desplaçaments vertebrals).

Rebecca Jackson detecta aquestes subluxa-
cions vertebrals i els corregeix. Retorna la vèrte-
bra a la seva posició i alleuja la pressió sobre el
sistema nerviós. 

FES LA PRIMERA CONSULTA AQUEST MES, PER LA MEITAT DE PREU 
PROMOCIÓ AQUEST MES 35€. 

ANÀLISI DE LA POSTURA I DE L'EQUILIBRI
DETECCIÓ DE SUBLUXACIONS

EXAMEN NEUROLÒGIC I ORTOPÈDIC ESPECÍFIC DE LA QUIROPRÀCTICA 
UN INFORME COMPLET SOBRE L'ESTAT DE LA SEVA COLUMNA VERTEBRAL

REBECCA A JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÁCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095
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IMMOBILIARIA�

         

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

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal  parel les,
consta de menjador
amb sort ida balco-
nada,  cu ina inde -
pendent  equ ipada,
lavabo amb dutxa
reformat ,  hab.
doble  i  hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda 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.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de 2

plantes reformada,
3 habitacions, men-
jador d'esti l  rúst ic
amb xemene ia ,
cuina off ice, bany,
àmpl ia  terrassa i
m a g a t z e m .
Del tebre.  Zona La
Cava .  145 .000 Û .
Tel: 607538304

C a s t e l l ó .  A v g d a .
S a n t  P e re  3 1 .
L o c a l  c o m e rc i a l
de  70  m_  ap rox .
mo l t  bé  s i t ua t  en
Grau  de  Cas te l l ó .
D i v i d i t  e n  àmp l i a
s a l a  d ' a t e n c i ó  a l
p úb l i c ,  despa t x  i
l a v a b o ,  p a rq u e t .
A p a r a d o r  a  2
c a r re r s .  P re u  d e
l l o g u e r  9 0 0 Û .
P re u  d e  v e n d a :
1 8 6 . 0 0 0 Û   Te l :
977252727

Deltebre.  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 

VENDA X A L E T
OBRA NOVA ALS
PILANS 500 M2;
GARATGE.  BARBA-
COA.  PARCEL.LA
810 M2 ACABATS
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

Edif icat l 'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o P a r c e l . l a
val lada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'ol iveres

199.000€ Û  
977 44 38 79

VENDA XALET 
ALS REGUERS
Parcel. la 500 m2
Habi ta tge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa

220.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
AL CAMÍ DEL CÉLIO
Parcel. la de 1.000
m2. 2 hab., 1 bany.
Bassa gran.
Reformat

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS�

  

TREBALL�

  

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

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

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

654 375 373

LA RÀPITA
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 cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
c ia l  amb
soterrani  i
altel l .  En l lo-
guer al mil lor
carrer de la
p o b l a c i ó .
610203144 

MOLT PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta, Trona i
Parque Cuna pràcticament
nous.Els interessats podeu 

trucar al 669 67 02 08
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Un total de 71 participants
han presentat 257 fotogra-
fies a 12è concurs de foto-
grafia paisatgística de les
Terres de l'Ebre, organitzat
pels Patronats Municipals
de Turisme de l'Ametlla de
Mar i de Deltebre, el que ha
suposat un rècord de parti-
cipants en aquesta edició
en la que es van realitzar
canvis en els aspectes tèc-
nics de les bases així com
la incorporació de dos cate-
gories més, el premi a la
creativitat i el de gastrono-
mia. El jurat ha remarcat un
any més l'alta qualitat de les

fotografies presentades,
consolidant aquest concurs
com un dels més prestigio-

sos dels que se celebren a
les nostres comarques. Els
premis s'entregaran aquest
dissabte 28 de gener a les
7 de la tarda al Centre
d'Interpretació de la pesca
(porxos de la confraria vella
de pescadors), acte emmar-
cat dins les Festes Majors
de la Candelera, on també
s'exposaran les fotografies
guanyadores i les finalistes.
El jurat, vinculat al món de la
fotografia i l'art, va decidir
atorgar els següents premis
en les diferents categories
en que s'estructura el con-
curs. Pel que fa als premiats
en categoria fotografies
realitzades a  l’Ametlla de
Mar, trobem: 
1r premi: Mª Isabel Pérez
Harillo de l'Ametlla de Mar

(400). 2n premi: Julia Silva
González de l'Ametlla de
Mar (250).3r premi:  Fidel

Margalef Estivill de l'Ametlla
de Mar(175). Premi local:
Bernat Margalef Estrada de
l'Ametlla de Mar (175).
En el cas dels premiats per
les fotografies realitzades a
Deltebre: el primer premi ha
estat per Anna Esteve
Túnica d'Alcarràs (400). 2n
premi: Albert Porres Viñes
de Tarragona (250). 3r
premi: Carina Balfegó
Morales de l'Ametlla de
Mar(175). Premi local: Xavi
Curto Hierro de
Deltebre(250). En la catego-
ria de Premi Blanc i negre:
Julio Garcia Balaguer
d'Amposta (250).
Premi Terres de l'Ebre:
Eduard Reverté Mora
d'Amposta(250). Premi
Gastronomia: Gerard Boyer

Ballesteros de l'Ametlla de
Mar (300). Premi creativitat:
Jaume Nolla Borell de la

Selva del Camp (300).
Aquest concurs que ens
descobreix racons especta-
culars i insòlits de les nos-
tres comarques captats per
la mirada dels amants de la
fotografia arriba enguany a
la seva dotzena edició amb
la previsió de batre rècords
de participació i amb canvis
a les bases. Els Patronats
Municipals de Turisme
(PMT) de L'Ametlla de Mar i
de Deltebre ja han fet públi-
ques les bases del 12è con-
curs de fotografia paisatgís-
tica de les Terres de l'Ebre
que està obert a totes les
persones interessades en
aquest món ja siguin afec-
cionats o professionals.
L'objectiu d'aquest concurs
és donar a conèixer tots els
racons de les nostres con-
trades i fins i tot descobrir-
ne de nous mitjançant l'aten-
ta mirada dels participants.
Per la seva banda, el jurat,

format per personalitats vin-
culades al món de la foto-
grafia i de les arts de les
Terres de l'Ebre, a l'hora de
valorar els treballs, té en
compte tant la originalitat i
bellesa de les imatges, que
han de ser inèdites, com els
aspectes tècnics. Els orga-
nitzadors es mostren satis-
fets de l'evolució que ha fet
el concurs en les darreres
edicions, augmentant tant la
participació com la qualitat
de les obres presentades.
Per aquest motiu enguany
s'han portat a terme canvis
a les bases per tal de millo-
rar i consolidar aquest cer-
tament com un dels més
importants de les nostre
comarques. Els premis,
temptadors. Pel que fa a
l'Ametlla de Mar hi han un
primer premi de 400 E, un
segon de 250 i un tercer de
175 a les millors fotografies
paisatgístiques realitzades

a la població. El mateix pel
que fa a Deltebre. A aquests
premis s'ha d'afegir una
altra modalitat, el premi
local, un per a cada vila,
dotat amb 250 E i al que
poden optar només els con-
cursants censats en aques-
tes poblacions. És a dir, els
concursants censats a
l'Ametlla per al premi local
de L'Ametlla i els censats a
Deltebre, per a Deltebre. A
banda, també hi ha el premi
Terres de l'Ebre de 300 E a
la millor fotografia paisatgís-
tica realitzada a qualsevol
indret de les nostres comar-
ques i el premi blanc i negre
de 300 E a la millor fotogra-
fia paisatgística realitzada
en blanc i negre també a
qualsevol indret de les nos-
tres comarques. Enguany
s'han incorporat dos pre-
mis, un a la creativitat i un
altre de gastronòmic dotats
amb 300 EÛcadascun.

12è concurs de fotografia paisatgística a l’Ebre
L’edició d’aquest any ha obtingut rècord de participants amb 257 fotografies i 7 concursants

FOTOGRAFIA

ACTUALITAT

REDACCIO

Fotografia guanyadora del primer premi a Deltebre: Anna Esteve

Fotografia guanyadora del primer premi a l’Ametlla de Mar: Mª Isabel Pérez 

GALA LLIURAMENT DE PREMIS EBRELÍDERS 2010

TOTES LES FOTOGRAFIES DE LA GALA A: www.ebreliders.cat/2010

             


