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Terres de l’Ebre. L'Ametlla de Mar
tindrà subministrament de gas natural
properament.                                    P4

Esports. La Rapitenca, líder, rebrà el
Tortosa en el derbi, a la Primera catalana.
Diumenge (12 h). Dia del Club. P10

Actualitat. La nova piscina coberta
d'Alcanar s'abasteix d'energies
renovables. P6

Daniel Ferré, ex gerent de la Cooperativa de l'Aldea, no està disposat a assumir tota la responsabilitat de la fallida
de la secció de crèdit, ni a acceptar que es malmeti la seva imatge. Així, per mitjà d'un comunicat, Ferré posa de
manifest que si el passat 13 de gener, quan es va celebrar una Assemblea, amb representants de la Generalitat de
Catalunya, professionals recomanats per l'ICCA i contractats per la Cooperativa i tot el Consell de la Cooperativa,
per exposar la situació dels dipòsits dels afectats de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aldea, ell no estava
present. Ferré explica que va ser degut a que ni ell, ni el director van ser convocats, per "petició expressa del Consell
Rector", encara que el director va assistir igual. Aquest fet, segons l'exgerent, va “provocar una reacció descontro-
lada dels assistents cap a la seva persona”.  P9

"No se m'havia convocat i això s'hagués hagut d'explicar"
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Aquesta setmana fem un salt en les noves tecnologies. El nou Més Ebre tindrà també una manera diferent de llegir. El Més Ebre de sem-
pre però a qualsevol lloc, amb els suports digitals d’Apple, i a qualsevol hora. Un producte pioner que posa, a partir d'avui mateix, el nos-
tre setmanari al capdavant de la innovació tecnològica en el sector de la informació. I d'una manera totalment gratuïta. Comoditat al ser-
vei dels nostres lectors. P3

MÉS EBRE, a l’última
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

Ara ha fet dos anys del tanca-
ment de l'empresa Lear a
Roquetes que va deixar sense
feina a més de 500 persones i
va accentuar la delicada situa-
ció econòmica de les Terres de
l’Ebre. Ho vam advertir en
aquell moment, la desaparició
de Lear per les Terres de l’Ebre
era com si tanquessin la SEAT i
la Nissan juntes i posava en
perill el futur del territori si no
s'actuava immediatament per
reactivar l'economia.
Malauradament, el temps ens
ha donat la raó. En dos anys, la
majoria de la plantilla de Lear
no ha trobat feina i, el que és
pitjor, les perspectives de tro-
bar-la són nul·les.
Les Terres de l’Ebre s’han con-
vertit en el territori de Catalunya
on més ha crescut l’atur per-
centualment durant l’any 2011
amb un increment de 1.500
aturats més respecte de l’any
anterior. De fet, en els últims
cinc anys, les Terres de l’Ebre
han patit 413 expedients de
regulació que han afectat més
de 5.000 treballadors. I els
ERO’s són la punta del iceberg.
La situació econòmica avui, per
tant, és devastadora. No hi ha
feina, les llistes de l'atur creixen
cada dia i el que és pitjor, la
gent sense feina està deixant
fins i tot de rebre la prestació
de l'atur i no sap com sortir-ne.
I és que en aquests dos anys,
les mesures per reactivar l'eco-
nomia al territori per part de
l'Administració han estat pràcti-
cament inexistents. L'any
2009, quan va tancar Lear i
fruit de les grans mobilitzacions
que hi va haver, el Govern de la
Generalitat (que estava format
pel tripartit) va acordar mesu-
res pel desenvolupament
econòmic de les Terres de
l’Ebre. El compromís era inver-
tir en infraestructures (el desdo-
blament de l'eix de l'Ebre, l'esta-
ció de mercaderies, l'impuls
dels polígons industrials, l'arri-
bada de la fibra òptica, etc,
etc), a més de formació i ocu-
pació. Però res de tot això s'ha
complert. Els 11 milions d’eu-
ros dels fons d'industrialització
de l'Estat han demostrat que no
són suficients, i amb el canvi de
Govern, dels compromisos de
la Generalitat per diversificar i
revitalitzar l'economia de les
Terres de l'Ebre, res més se
n'ha sabut. I a sobre, s'han per-
dut els fons europeus i de Lear:

6 0 0 . 0 0 0
euros en total.
I això no ho
podem tolerar i
per això recla-
mem a
l’Administració,
com a respon-
sable que és,
que compensi aquests diners i
que reclami a l’empresa la seva
part.
Les Terres de l'Ebre estan al
límit. Només feia falta les reta-
llades. Cal escoltar la gent al
carrer. El passat dimecres 1 de
febrer, unes 2.000 persones
van tornar a sortir al carrer a
Tortosa impotents i indignats
amb aquesta situació. L'atur i la
falta de perspectives laborals
que generen les retallades ens
situa encara a més distància
social de la resta de Catalunya.
La rasa que ens separa es fa
molt més grossa. El fals missat-
ge de la manca de recursos i la
necessitat de les retallades que
fa el Govern per justificar el des-
mantellament dels serveis
públics es fa obscena a les nos-
tres comarques, ja de sempre
a l'últim esglaó de Catalunya.
L'objectiu de l'Administració ara
per ara s'ha de centrar a impe-
dir la destrucció de llocs de tre-
ball, d'una banda, i fomentar l'o-
cupació per l'altra i ho ha de fer
tenint en compte que, aquí, el
deute amb les Terres de l'Ebre,
es històric. La inversió als pres-
supostos de la Generalitat ha
caigut, aquest any i l’anterior,
en picat. Per això, CCOO recla-
mem dues coses: un pla d'in-
versions específic i immediat,
per aquest any 2012, destinat
al foment de l'economia i l'ocu-
pació de les Terres de l'Ebre. I
un PLA ESTRATÈGIC a més
llarg termini que detalli i planifi-
qui els camins de futur per al
territori. No podem perdre més
temps i sobretot no ens podem
permetre el luxe de no tenir tan
sols un full de ruta del què
pensa fer la Generalitat per
treure d’aquest forat a les
Terres de l’Ebre. Ens van pro-
metre que tindríem un futur
millor. On és?

Josep Casadó és secretari gene-
ral de CCOO a les Terres de

l'Ebre.

Les Terres de l’Ebre, al limit

Opinió

Els lectors de Més Ebre ja poden llegir el setmana-
ri també en iPad, el dispositiu mòbil d'Apple que
més s'ha popularitzat entre els usuaris de les table-
tes. Ja ens trobem també disponible per a usuaris
d'iPhone des de fa un any i aviat ho estarem per als
usuaris de dispositius mòbils de l'entorn Android.
L'avantatge és que permet llegir el mateix periòdic
editat en paper còmodament en qualsevol lloc del
món on existeixi connexió a internet, amb una nave-
gació ràpida i senzilla, i amb una alta qualitat d'imat-
ge. El format d'aquesta versió és el mateix al que
tot subscriptor té accés en el seu PC, amb la

diferència que es poden passar les pàgines amb
solament lliscar el dit per la pantalla. 
També és possible ampliar o reduir la imatge de
cada pàgina, activar el text de qualsevol article per
llegir-ho amb més comoditat, augmentar o reduir el
tipus de lletra o tirar un ràpid cop d'ull a totes les
pàgines publicades per anar directament a les quals
els interessin. L'experiència és molt semblada a la
de llegir el diari imprès. 
Amb aquest nou servei MésEbre reafirma la seva
estratègia d'oferir la seva informació en qualsevol
suport, a qualsevol hora i en qualsevol lloc. 

Editorial

Més Ebre puja al tren “de la tecnologia”

En l'últim Ple de l'Ajuntament d'Amposta, el
Grup Municipal d'Esquerra va decantar-se per
l'abstenció en la votació dels pressupostos
municipals presentats per l'equip de Govern
de CiU i optar per no donar-los suport.
Per a Esquerra, aquests pressupostos presen-
ten un elevat grau d'optimisme en l'apartat
dels ingressos, sobretot en l'àmbit de l'IBI. Cal
tenir molt present que la situació econòmica
que estan patint moltes famílies d'Amposta
s'ha vist agreujada per una xifra d'atur que se
situa a l'entorn de les 2.000 persones. Aquest
factor, conjuntament amb l'increment de l'IBI a
què obliga l'Estat, contribuirà, sense cap mena
de dubte, a que hi hagi més impagaments. Per
tant, aquesta previsió a l'alça dels ingressos
procedents de l'IBI ens pot abocar cap a situa-
cions imprevisibles i de gran dificultat davant
davallades sobtades. 
Durant l'any 2011, any d'eleccions, l'equip de
Govern va exhibir una elevada tendència a fer
despeses que natros etiquetem de “profit polí-
tic”. Les múltiples inauguracions a les quals
ens van convocar no han estat precisament un
exemple d'austeritat. És per això que en el
transcurs del Ple els vam invitar a fer una refle-
xió en aquest àmbit i a corregir aquesta tàcti-
ca, que políticament pot tenir efectes benefi-
ciosos per al seu partit però que no serveix
per a res més. D'altra banda, cal tenir present
que els pressupostos de la nostra ciutat estan
molt condicionats per les polítiques actuals del
Govern de la Generalitat. Esquerra, al
Parlament, ha proposat un paquet de mesures
per incrementar els ingressos i evitar els enda-
rreriments que asfíxien les arques del nostre
Ajuntament. Un deute que, en el cas

d'Amposta, se situa a
l'entorn dels 2 MEUR.
Si el Govern del nos-
tre país inclogués el
pla de mesures que
hem treballat per
incrementar els
ingressos de la
Generalitat, com ho
és la imposició de la
taxa a les transac-
cions bancàries, no
només ens podríem
estalviar algunes de
les retallades que
s'estan produïnt en salut i educació, sinó que,
a més, l'administració local respiraria més
tranquil·la cada cop que s'apropa un nou final
de mes per pagar proveïdors i nòmines. 
CiU no s'ha guanyat la nostra confiança per-
què els votem a favor aquests pressupostos.
Durant aquesta legislatura, ens hem vist exclo-
sos de moltes coses que considerem clau des
d'un punt de vista democràtic. I darrerament,
ens hem vist obligats, fins i tot, a demanar-los
per escrit que facin comissions informatives.
No estan acostumats a fer partícips els grups
de l'oposició i després cometen errors gravís-
sims, com els que recull la nova ordenança
d'ocupació de la via pública, el canvi de l'itine-
rari de la cavalcada de Reis o la desestimació
de la nostra petició perquè els grups polítics
puguem fer ús de la sala de premsa en igual-
tat de condicions. 

Adam Tomàs
Portaveu d'Esquerra d'Amposta

Torneig Internacional futbol base Terres de l’Ebre
Per la present, ens plau convidar-vos a participar en la  5a. Edició del Torneig Internacional de futbol-base Terres de l'Ebre, un Torneig
que reuneix dos categories de Futbol Base: Benjamí i Pre-Benjamí, modalitat futbol-7. El torneig es disputarà durant la Setmana Santa
2012. Enguany el torneig es celebrarà a la localitat de Sant Carles de la Ràpita. Les categories participants al  5è Torneig
Internacional de Futbol Base de les Terres de l'Ebre són: Categoria A.- Benjamins nascuts després de 01/01/2002 .Categoria B.-
Pre-Benjamins nascuts després de 01/01/2004 . Cada categoria estarà formada per 16 equips, dividits en 4 grups de 4 equips
cadascun, que jugaran una “lligueta” entre ells. Els dos millors equips de cada grup passaran a la fase final; i el tercer i quart juga-
ran la fase de consolació. A partir d'aquí, començaran les eliminatòries de quarts de final, tant de la fase final com de la fase de
consolació. Per tant, cada equip jugarà un mínim de quatre partits. Cada partit tindrà una durada de dos parts de 20', la mitja part
serà de 5'. El preu d'inscripció per equip és de 60Û, en concepte d'assegurança, arbitratge, servei de fisioterapeuta al terreny de
joc, aigua i fruita que s'entregarà als equips abans de començar els diversos partits. Agenda Prevista: Dijous dia 5 d'abril: 17:30
Hores Acte Inauguració del Torneig. 18:30 Hores Partits Inaugurals (1 per categoria). Divendres dia 6 d'abril:Inici de la competició.
Dissabte dia 7 d'abril: Matí: darrers partits 1a fase. Tarda: Quarts de final de fase consolació/ fase final. Diumenge dia 8 d'abril:
Semi-finals i Finals fase consolació/fase final. Acte Cloenda Torneig / Entrega de premis. Hi ha vàries modalitats d'allotjament: a)
Jugadors i Cos tècnic: 200Û per persona. Alberg Sant Carles de la Ràpita (Pensió Complerta). Entrada dijous dia 5 tarda, 1er àpat
sopar, sortida diumenge desprès de dinar. (3 pensions complertes). Aquest preu, inclou també la participació al torneig. b)
Allotjaments en Hotels, per a pares i acompanyants. Per informació i reserves, així com tenir una informació més acurada dels dife-
rents Albergs i Hotels, com qualsevol dubte que pogués sorgir han de trucar al telf 977745541, Fax 977745635 email:
direccio@royaliberia.cat El nostre horari d'atenció al Públic és de 9:30-13:00 hores, 16:30-20:00 hores de dilluns a divendres.
Viatges Iberia. Seria per a nosaltres un plaer i, a la vegada, una satisfacció, poder tenir-vos des d'avui mateix entre nosaltres com
un dels equips participants al 5è TORNEIG INTERNACIONAL DE FUTBOL BASE DE LES TERRES DE L'EBRE.  er qualsevol aclariment,
no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. A nivell Esportiu: Coordinador Técnic Torneig: Ferran Simó. Telf. 667494149.
Email: itefutbolbase@hotmail.com. Per Allotjament equips/ Pares -acompanyants: Viatges Iberia esmentat anteriorment. Per realit-
zar inscripció: Realitzar ingrès al  Número de compte:  0030 4612 21 0000297272 BANESTO. Posteriorment enviar per email ó
Fax:. 1.- Full d'inscripció al torneig. 2.- Justificant ingrès. direcció@royaliberia.cat  FAX: 977745635.

Fernando García.Director Tècnic Torneig Internacional Terres de l'Ebre.

Esquerra d'Amposta opta per no donar 
suport al pressupost del 2012

Opinió

Recuperen el liderat

FUTBOL SALA. DELTA SPORTING

El Delta Sporting, va guanyar el Capçanes. El 6 a 2 va reflec-
tir una clara victoria, però el Capçanes es va entregar i li va
plantar cara als locals. Després de perdre a Ribaroja, el Delta
Sporting torna a liderar la classificació i el diumenge es des-
plaça a Marçà segon. El partit es jugarà a pista descoberta a
les 12 del migdia de diumenge, dia en què es preveuen tem-
peratures sota zero a l'hora del duel al Priorat.
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Sorgeix, d´aquesta manera,
un producte més pragmàtic
des del punt de vista edito-
rial, que permetrà, entre d'al-
tres aspectes, atreure a la
generació més jove cap a
les notícies, la que està sub-
mergida en la nova realitat
tecnològica. Els nous temps
demanden nova forma de
periodisme i les oportunitats
en l'era de la “tableta” són
enormes i permet crear un
tipus diferent de contingut
per arribar a una població
educada i sofisticada que no
llegeix periòdics ni segueix
les notícies per televisió,
però que consumeix mitjans
de comunicació diversos.
S’obre, a partir d’aquest
mateix divendres, una opor-
tunitat per descobrir les notí-
cies. L'arribada d’aquests
suports ha canviat el món de

la tecnologia i mitjans.
L'iPad, l’iphone i l’ipod són
una plataforma increïble per-
què aquesta plataforma es
converteixi en una font indis-
pensable de notícies i infor-
mació.  És una nova forma
de tocar la informació, un
coneixement tàctil de les
notícies. Des d'avui, Més
Ebre arriba als seus lectors
a través de dispositius que
han donat una nova volta de

rosca a l'era del coneixe-
ment. El setmanari avança
així en la seva adaptació als
temps, com ha fet sempre
en el seu recorregut.
Sempre en la línia d’estar a la
última i oferir als seus lec-
tors la màxima actualitat
informativa. 
Les noves aplicacions per-
metran als lectors un conei-
xement multimèdia de la rea-
litat i en temps real. Els usua-

ris podran llegir el setmanari
de sempre passant les pàgi-
nes de forma tàctil sobre la
pantalla, però, al mateix
temps, tindran la possibilitat
d'accedir a àlbums de fotos
explicatives de les notícies, i
consultar també edicions
anteriors.
L'iPad, l’Iphone i l’Ipod apro-
parà la informació de totes
les nostres edicions. En qual-
sevol lloc i en qualsevol
moment, d'una manera ràpi-
da i àgil, es podrà consultar
l'actualitat de les Terres de
l'Ebre, es podrà estar infor-
mat sobre que està pas-
sant a casa nostra. Uns
dispositius electrònics que
ofereixen la possibilitat de
llegir el setmanari d'una
manera més ampliada,
col·locant-ho en posició
horitzontal o visionar la
pàgina completa del diari
en vertical. La paraula és
comoditat i facilitar la lec-
tura. També presenten l'op-
ció d'incrementar la zona
de lectura amb un simple
moviment de dits. I no obli-
dem, com ja s´ha dit al
principi, que, properament,
les versions android també
estaran a l’abast de tots
vostès. I també molt
important, gratuïtament.
En definitiva, la batalla pels
continguts periodístics de
qualitat i els nous suports
digitals està en marxa, i a
les Terres de l’Ebre es pre-
senta molt interessant.

Únic, innovador, còmode i àgil de llegir

No és que sigui una gran
notícia el fet que existeixi
una aplicació per llegir el
periòdic en l'iPad, el
curiós o la raó per la qual
el dia d'avui volem
comentar aquesta aplica-
ció és per que es tracta
de l'aplicació per llegir el
setmanari MésEbre en
suports Apple a l’Ipad,
l’Iphone, i Ipod. I de
manera totalment gratuï-
ta. I s’està treballant en la
plataforma android.

Arriba l’aplicació Més Ebre de manera totalment gratuïta per a iPad, iPhone i iPod

Properament, també, per a android 

TG

El Més Ebre arriba a les noves versions Apple.
JESÚS RUIZ

ACTUALITAT

Els nous dispositius han donat
una nova volta de rosca a l’era

del coneixement. Més Ebre
s’adapta a les noves tecnologies

per oferir un millor servei

Seguint la línia d’estar a l’última
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El cost anual d'aquestes
tres prestacions socials és
d'uns 800.000 euros. El
copagament per a les ren-
des més altes permetrà
restar uns 180.000 euros
a aquesta despesa que
fins ara assumia exclusiva-
ment l'Ajuntament. Les
persones que tinguin uns
ingressos inferiors a 663
euros continuaran gaudint
de la gratuïtat del servei. A
partir d'aquesta quantitat
s'estableix un escalat en

base a l'Indicador de
Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC) fins a un
topall del 65%, que és el
percentatge màxim de
copagament que preveu la
normativa vigent i que
afectarà les persones amb
rendes superiors a 3.319
euros mensuals. En el cas
del servei d'assistència
domiciliària, actualment a
Tortosa hi ha registrats al
voltant de 200 usuaris.
Amb l'aplicació del copa-
gament, i d'acord amb els
ingressos d'aquest col·lec-
tiu, aproximadament la
meitat continuaran tenint el
servei gratuït. 
La resta contribuirà en un
percentatge d'acord amb
l'escalat previst en base a
l'IRSC. En la mateixa ses-
sió plenària es van debatre
vuit mocions polítiques,
que van ser rebutjades. 
El PSC va presentar una
moció demanant una con-
cessió d'aigües proce-
dents de l'EDAR de

Tortosa-Roquetes per
regar el parc de la fira i el
parc municipal, una altra
instant el govern municipal
a fer públic el deute del
Govern català amb
l'Ajuntament, una tercera
proposta instant l'equip de
govern a fer públic el
deute municipal amb els

proveïdors i instant a liqui-
dar-lo, i una quarta i última
en defensa dels centres
educatius municipals.
Iniciativa-ET va veure igual-
ment rebutjada una moció
instant a utilitzar el català
occidental tortosí en els
documents oficials de
l'Ajuntament, una altra per

mantenir el desplegament
de la Llei de Barris.
Finalment, informar que el
grup municipal d'ERC va
presentar dues mocions
per facilitar les cremes
agrícoles i per declara
Tortosa municipi republicà,
que també van ser desesti-
mades.

L'Ajuntament de
Tortosa introduirà el
copagament en els
serveis d'ajut domici-
liari, teleassistència i
transport adaptat. Es
tracta d'una mesura
vigent en molts muni-
cipis i consells comar-
cals, que s'adopta
seguint criteris de les
associacions munici-
palistes.

REDACCIÓ

Imatge d’un Ple de l’Ajuntament de Tortosa.
Cedida

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar ja està ultimant els
detalls per a l'arribada del
gas natural a l'Ametlla de
Mar. Si fa unes setmanes
s'anunciava la instal·lació
de la fibra òptica, ara es el
gas natural el que arribarà
a les llars del poble.

Després de la reunió man-
tinguda avui entre els repre-
sentants de l'Ajuntament i
de Gas Natural, està previst
que Gas Natural presenti el
projecte a l'Ajuntament
abans de finals de més,
moment en el que es dona-
ran més detalls de la

instal·lació. De moment
s'ha aconseguit que s'avan-
ci l'arribada del Gas a
l'Ametlla. 
El govern espanyol té pre-
vist de realitzar el gasoduc-
te Tivissa-Paterna que
transportarà gas natural a
tot el territori, però fins que

no arribi i per avançar
aquest servei i que els ciu-
tadans en puguin gaudir
aviat, es col·locarà un dipò-
sit de gas natural liquat a la
zona esportiva per donar
servei al nucli urbà. Aquest
dipòsit es col·locarà de
manera provisional fins que
no es faci el Gasoducte.
D'aquesta manera es podrà
començar a treballar en el
sector 22b1, que ha estat
aprovat recentment per
l'Ajuntament. Andreu Martí,
alcalde de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, “estàvem
al damunt del projecte i
hem aconseguit aprofitar la

situació. En aquest, com en
d'altres projectes, la nostra
intenció es procurar que a
l'Ametlla es visqui millor, i
aquesta es una alternativa
energètica que ens ajudarà
a donar un pas endavant”.
Es farà en dues fases, una
inicial on hi ha una inversió
de 121.360 euros, que
subvenciona totalment la
Generalitat de Catalunya, la
qual cosa no representarà
cap cost per a
l'Ajuntament, i una segona
fase que serà pels carrers
del poble i que instal·larà
Gas Natural com empresa
subministradora.

El Gas natural també arribarà
aquest any a la Cala

Una subvenció de la Generalitat permetrà avançar la instal.lació

L'Agència de l'Habitatge de
Catalunya efectuarà aquest
mes de febrer el trasllat per
a la reubicació del seu per-
sonal a les delegacions
territorials de Barcelona i
les Terres de l'Ebre, i poder
així reduir les despeses en
el lloguer d'oficines. Per la
seva banda, també tanca-
ran les dependències prò-
pies que l'organisme tenia
a Tortosa per traslladar el
servei a la seu de l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA)
de les Terres de l'Ebre, ubi-
cada al mateix municipi. En
aquest cas, la despesa de
lloguer es reduirà en prop
de 30.000 euros.

Trasllat per
reduir despeses

a Tortosa

El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha estat esco-
llit nou membre de la reno-
vada executiva del Fòrum
Comarcal de l'Associació
Catalana de Municipis.
Soler formarà part del con-
sell directiu del fòrum
comarcal de l'ACM repre-
sentant les Terres de
l'Ebre. Aquest consell
directiu està format per
vuit presidents de consells
comarcals distribuïts equi-
libradament en l'àmbit
territorial català. Un dels
seus objectius és treba-
llar per la modernització
del model comarcal.

Nou càrrec per a
Lluís Soler,
membre del

Fòrum Comarcal

Copagament per les rendes més altes
L’Ajuntament de Tortosa ho introdueix en determinades prestacions socials

ACTUALITAT
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L'Ajuntament de Tortosa, l'EMD de Jesús i Aigües de Tortosa
han acordat aixecar la prohibició de consumir aigua de l'aixe-
ca, per a beure o cuinar, vigent des del passat 27 de gener,
després que les mesures adoptades durant els últims dies
han permés garantir la potabilitat de l'aigua per a tots els
usos, tal i com certifiquen les analítiques del Departament de
Salut. La Generalitat va autoritzar divendres passat a mesclar
l'aigua d'un segon pou de Jesús amb l'objectiu de reduir el
nivell de sediments del pou de referència. Totes les analítiques
realitzades en els últimes quatre dies han confirmat que tots
els paràmetres estan dins de la normalitat i, per tant, pot
garantir-se completament la potabilitat de l'aigua i aixecar la
prohibició del seu consum. El president de l'EMD de Jesús,
Pere Panisello, ha explicat que malgrat que ja es pot consu-
mir lliurement aigua de l'aixeta, es continuaran fent dues ana-
lítiques diàries per mantenir en tot moment el control sobre la
seva potabilitat. També ha precisat que en alguna llar situada
en trams finals de canonada podria haver-hi encara la possibi-
litat de terbolesa puntual en l'aigua, malgrat que dins dels
paràmetres de potabilitat, que aniran desapareixent progres-
sivament. Des del dia que es va decretar la prohibició de con-
sum d'aigua per a ús de boca, l'Ajuntament, l'EMD i Aigües de
Tortosa han estat treballant per trobar una mesura alternativa
per poder tornar a garantir el subministrament. La mescla
d'aigua dels dos pous ha estat finalment la mesura adoptada,
mentre es treballa simultàniament en la construcció de la
canonada que en els propers dies interconnectarà les xarxes
de subministrament de Jesús i de Tortosa, una obra estruc-
tural que impedirà que torni a haver-hi en el futur un episo-
di com el viscut aquests dies.

ERC denuncia la contractació de participacions preferents

Jesús ja pot consumir aigua de l’aixeta. Aquest
passat dimecres es va aixecar la prohibició. Tot i

així, es seguirant fent dos controls diaris.

Presenta una moció als Ajuntaments i Consells Comarcals. 
També portaran el neguit de les families al Parlament, «perquè tinguin veu davant aquesta injustícia»

REDACCIÓ

Mena avança que Ascó tindrà enllestit un magatzem individual
de residus nuclears el segon semestre de 2012
El conseller posa la instal·lació com a alternativa davant els
dubtes sobre la construcció del MTC a Villar de Cañas
El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, ha
explicat aquest dimecres que la central nuclear d'Ascó, que
es troba "propera a la saturació", comptarà amb un magat-
zem temporal individualitzat de residus nuclears el segon
semestre de 2012. Durant una compareixença parlamentària
davant la comissió d'Empresa i Ocupació, Mena ha posat el
magatzem d'Ascó com a alternativa davant els dubtes sobre
si s'acabarà construint un magatzem temporal centralitzat
(MTC) a la localitat de Villar de Cañas (Conca), tal com va
decidir el Consell de Ministres desembre passat. 

Un possible magatzem 
individual per Ascó

REDACCIÓ

Els alcaldes de Deltebre, Roquetes i l'Aldea, acompanyats del
secretari de Política Municipal de la Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Adam Tomàs, han presentat les accions que ha
engegat el partit per donar suport a les més de 210.000 famí-
lies afectades a Catalunya per les participacions preferents en
bancs i caixes. Gervasi Aspa, president de la Federació i alcal-
de de Deltebre, ha recordat que, des de l'any 1999, s'han
col·locat prop de 26.000 milions d'euros en participacions pre-
ferents, pràcticament totes per part d'entitats financeres i, fins
a l'any 2007, molts contractes de participacions preferents es
van fer sense documentació, amb incompliments de les obliga-
cions d'informació i protecció del consumidor, i en molts casos

es van convertir en contractes de dipòsits a termini en partici-
pacions preferents. Segons Gervasi Aspa, 'sabem que en molts
casos no es va informar de les característiques del producte, ni
dels seus riscos, ni de l'escassa o nul·la liquiditat, ni del caràc-
ter perpetu. Per això es van contractar moltes participacions
preferents sota l'aparença de dipòsit'. De fet, Aspa lamenta que
'un cop els estalviadors han volgut recuperar els fons dipositats,
molts s'han trobat que el caràcter perpetu del  producte, del
qual no van ser avisats, n'impedeix la liquiditat, si no és que es
traspassa a un mercat secundari en què el principal comprador,
i pràcticament l'únic, és l'entitat emissora, amb la conseqüència
que és qui marca el preu de venda, molt per sota de l'inicial'. 
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La roda de premsa va tindre
lloc a les mateixes
instal·lacions del complex i
va anar a càrrec d'Alfons
Montserrat, Alcalde
d'Alcanar, Eva Ma. Queralt,
regidora d'Esports, Zoila
Domínguez, regidora de
Joventut, i Gerard Monguió,
representant de l'empresa
Serviesport, adjudicatària
del servei del complex
esportiu. Tots quatre desta-
caren que l'equipament
aspira a ser un referent al
territori, ja que no és una

simple piscina coberta, sinó
que el complex ofereix un
gran ventall d'activitats
repartides en l'espai aquàtic
de la planta baixa i les activi-
tats dirigides de la planta
superior.  També es ressaltà
el fet que l'edifici és una
construcció respectuosa
amb el medi ambient.
Aproximadament el 50 % de
l'energia necessària estarà
coberta per l'energia foto-
voltaica gràcies a les pla-
ques solars que s'hi han ins-
tal·lat. Es calcula que l'estal-
vi energètic serà molt
important gràcies a la sos-
tenibilitat que representa,
entre altres, el fet de comp-
tar amb molta llum natural,
convertidors de calor i
també aprofitament de l'ai-
gua dels vasos de les pisci-
nes per als sanitaris. Un
altre aspecte a destacar és
l'econòmic. 
El preu de licitació de l'obra
només ha variat en un 4%
del preu final, i aquesta des-
viació, en bona part és

deguda al increment de l'IVA
que es va produir el 2011.
A més l'obra ha estat un
dinamitzador econòmic
local en el sentit que a
banda de que ha creat 13
nous llocs directes de tre-

ball, la direcció de l'obra ha
anat a càrrec d'una persona
de Les Cases d'Alcanar, i
han participat també empre-
ses subcontractistes
d'Alcanar.
La inauguració serà el pro-

per divendres, 17 de
febrer a les 13 h., i comp-
tarà amb la presència del
Secretari General de
l'Esport de la Generalitat
de Catalunya, Sr. Ivan
Tibau.

El passat dimecres, 8
de febrer l'Ajuntament
d'Alcanar explicà en
roda de premsa que el
proper dimecres, dia
15, està previst que el
Complex Esportiu La
Fanecada obri les por-
tes al públic, mentre
que el dia 17 es farà
l'acte d'inauguració.

REDACCIÓ

Imatge de la roda de premsa de dimecres, a la Fanecada d’Alcanar.

Cedida

El CDIAP és un servei públic
i gratuït, adreçat a infants de
0 a 6 anys, que presenten
algun transtorn en el desen-
volupament o es troben en
risc de patir-lo. El CDIAP dis-
posa d'unes instal·lacions de
400m2, cedides per
l'Ajuntament de Deltebre, i
dóna servei a les poblacions
de Deltebre l'Ametlla de Mar,
El Perelló, l'Ampolla,
Camarles i lligallos.

Actualment són usuàries del
centre un centenar de famí-
lies.  El Conseller Cleries ha
dit que el CDIAP de Deltebre
"és un exemple de la direcció
que volem donar a les políti-
ques socials, posant l'accent
en les persones". 
El Conseller, abans d'inaugu-
rar el CDIAP, ha visitat les
obres del Servei Integral
d'Atenció a les persones
amb discapacitat intel·lec-

tual, que s'està construïnt en
uns terrenys adjacents a
l'Escola Bressol Municipal.
Les obres de la primera fase
del centre de discapacitat
estan ja pràcticament acaba-
des i el conseller ha assegu-
rat durant el seu parlament
que la primera fase del cen-
tre "es posarà en marxa en
els propers mesos".  
L'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, ha recordat

que els CDIAP fan una feina
"importantíssima" en l'aten-
ció i l'estimulació precoç als

infants amb algun transtorn
o amb problemes de desen-
volupament .

S’inaugura el CDIPA de Deltebre
Dóna servei a un centenar d’infants del Baix Ebre

El treball de l'investigador
de l'Àrea de Biologia
Molecular i de Recerca de
l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa, Carlos López,
permetrà avaluar quines
diferències de defenses hi
ha entre les dones que
tenen un tumor només al
teixit mamari i les que
tenen metàstasi, és a dir,
els casos on el càncer de
mama afecta també altres
teixits. López va obtenir el
gener passat una de les
beques atorgades per
l'Institut de Salut Carlos III
(ISCIII) per a projectes d'in-
vestigació en salut.

Avanços en la
investigació

del càncer de
mama

El sindicat CCOO ha mani-
festat el seu rebuig frontal a
la possibilitat d'una nova
proposta de transvasament
d'aigua de l'Ebre després
de l'anunci del ministre
d'Agricultura, Miguel Arias
Cañete, d'elaborar un nou
Pla Hidrològic Nacional
"solidari entre territoris". El
secretari general de CCOO
a les Terres de l'Ebre,
Josep Casadó, ha advertit
que "seria un gran error del
PP, plantejar de nou un
transvasament d'aigua de
l'Ebre després del contun-
dent rebuig ciutadà, cientí-
fic i europeu que va tenir en
el passat". 

CCOO es
pronuncia en

contra del PHN

El nou complex esportiu d’Alcanar ja està llest
La Fanecada permetrà optimitzar l’explotació de la piscina descoberta a l’estiu i les pistes de tennis

ACTUALITAT
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La diputada Núria Ventura ha
anunciat que el grup parla-
mentari Socialista presen-
tarà dues propostes de reso-
lució a la comissió de Salut
del Parlament demanant al
govern que mantingui l'as-
sistència continuada al CAP
de Xerta que dóna servei als
municipis de Xerta, Paüls,
Alfara, Aldover i Benifallet,
després que la Generalitat
hagi anunciat recentment el
seu tancament, i perquè es
rectifiqui en la decisió d'a-
mortitzar la plaça de metge
de Paüls. “Les propostes es
deriven de l'afectació negati-
va que aquestes decisions
del govern de CiU comporta-
ran en aquests municipis”.
Segons el portaveu del grup
Socialista a Paüls, Gerard
Gracià, la decisió del govern
de CiU d'amortitzar la plaça
no només afecta a l'atenció
mèdica a Paüls sinó també

als altres pobles. “Estan
implantant un model que pro-
mou la desigualtat i la discri-
minació entre pobles”, ha
lamentat, tot assenyalant
que el municipi ja s'ha
expressat majoritàriament
en contra d'aquesta amortit-
zació, tot i el suport del
govern municipal.
A banda d'aquestes propos-
tes de resolució, Ventura ha
informat que el grup parla-
mentari ha presentat un total
de trenta esmenes als pres-
supostos de la Generalitat
per al 2012 específiques per
a les Terres de l'Ebre i una
trentena més que també
afecten el nostre territori
“sobretot pel que fa al man-
teniment de l'estat del
benestar i a polítiques acti-
ves de reactivació econòmi-
ca”. Les esmenes específi-
ques es troben als departa-
ments d'empresa i ocupa-
ció, interior, ensenyament,
benestar i família, salut, agri-
cultura, territori i presidèn-
cia.  “Així s'ha presentat una
esmena perquè el govern
faci front al compromís de
pagament de la base de

Piragüisme de Deltebre; es
demana la consignació pres-
supostària necessària per al
nou institut de Sant Carles
de la Ràpita; per al nou insti-
tut Cristòfol Despuig de
Tortosa; per a la redacció
del projecte executiu del
tram de l'eix de l'Ebre entre
Vinallop i el port dels Alfacs,
i per a l'estudi informatiu de

la connexió ferroviària entre
el polígon Catalunya Sud i el
port dels Alfacs”. “Quant al
conjunt del territori, les
esmenes fan referència a la
necessitat d'una nova convo-
catòria del programa Treball
a les 7 comarques; l'aug-
ment de les previsions pres-
supostàries per a dinamitza-
ció dels clústers empresa-

rials, com el moble de la
Sénia, l'aqüicultura a la
Ràpita i l'agroindústria; una
per a dotar dels recursos
necessaris per a la concerta-
ció de places i per al funcio-
nament al màxim de les
seves capacitats dels cen-
tres de dia i residències de
Batea, la Fatarella i la Torre
de l'Espanyol”.

El PSC entra dues propostes de resolució per
mantenir l’assistència a Xerta i el metge a Paüls

Parlant d’esmenes

Segons els socialistes, «els pressupostos no responen a les necessitats reals»

La diputada Núria Ventura afirma que «encara són a temps de rectificar»

REDACCIÓ

La roda de premsa, aquesta setmana.

Cedida

El conseller d'Interior de
la Generalitat de
Catalunya, Felip Puig, ha
visitat aquest dimecres
passat l'ajuntament de
Gandesa on ha estat
rebut per l'alcalde, Carles
Luz, el delegat del Govern
a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès i la sots
directora dels Serveis
Territorials d'Interior a les
Terres de l'Ebre, Eva Ruiz,
entre d'altres d'autoritats.
El conseller ha mantingut

una breu reunió amb l'al-
calde del municipi i ha sig-
nat el llibre d'honor.
Posteriorment, el titular
d'Interior ha visitat el
Consell Comarcal de la
Terra Alta on ha mantin-
gut una reunió amb els
alcaldes i consellers
comarcals per tractar
temes d'interès comar-
cal. També el conseller
d'Interior ha aprofitat la
visita al territori per presi-
dir la reunió de la Junta

Local de Seguretat de
Móra d'Ebre, celebrada a
l'Ajuntament de la locali-
tat. 
El conseller ha estat rebut
per l'alcalde de Móra
d'Ebre, Joan Piñol. 

Sobre la reunió, el conse-
ller ha destacat la
importància d'aquest
òrgan de gestió municipal
per al bon funcionament
de la seguretat ciutadana.
La Junta Local de

Seguretat també ha
comptat amb l'assistèn-
cia del subdirector gene-
ral de Coordinació  de la
Policia de Catalunya, Joan
Carles de la Monja, entre
d'altres autoritats.

El conseller Puig visita les Terres de l’Ebre
Ha presidit la Junta de Seguretat de Móra d’Ebre

El president de la
Federació del PSC a les
Terres de l'Ebre, el
senador Joan Sabaté, i
el primer secretari,
Antoni Sabaté, han fet
públic aquest dijous
que no optaran a la ree-
lecció dels seus
càrrecs donant pas així
a una renovació del par-
tit, també al territori. Un
total de 82 delegats
decidiran el nou primer
secretari i l'executiva
regional el 25 de febrer
en el tercer congrés de
la Federació que se
celebrarà a Sant Jaume
d'Enveja (Montsià). Els
militants tenen temps
per presentar candida-
tures fins el mateix dia
del congrés. 
Amb tot, el nom de la
diputada i exalcaldessa
d'Ulldecona (Montsià),
Núria Ventura, ja sona
amb força per liderar el
partit a l'Ebre.

El grup municipal d'ICV-
Entesa per Tortosa ha
denunciat que després
d'un any de l'adjudicació
definitiva del projecte de
construcció de la nova
piscina, edifici adminis-
tratiu, pàrquing soterrat i
remodelació de la plaça
Joaquim Bau, s'està
incomplint "flagrantment"
el plec de clàusules de
l'operació. De fet,
segons els ecosocialis-
tes, a hores d'ara no hi
ha projecte executiu
quan havia d'estar fet
dos mesos després de
l'adjudicació, i tot i que
abans de les eleccions
municipals -fa vuit mesos-
es "simulés" l'inici dels
treballs. ICV demana ara
a l'alcalde que "recone-
gui" l'error de tirar enda-
vant una operació que
era "inviable", i que
accepti replantejar el pro-
jecte del complex d'ai-
gües.

ICV denuncia
l’estat de les
piscines de

Tortosa

ACTUALITAT

El conseller Felip Puig ha
mantingut reunions amb

diversos alcaldes per tractar
temes d’actualitat

Visita institucional

Renovació
del PSC a

l’Ebre

                   



DIVENDRES 10
DE FEBRER
DE 2012

diarimés
ebressoocciieettaatt

9www.mesebre.cat

Durant els dies 17, 18 i 19
de febrer, la Ràpita acollirà
la segona edició del Gran
Premi La Ràpita-Delta de
l'Ebre per a les classes
29er i 29erXX, puntuable
per a l'Eurocup 2012.
Aquesta modalitat de vela
lleugera és una de les més
espectaculars i esportives,
ja que es tracta d'embarca-
cions de grans prestacions
i dificultat, els autèntics
Formula-1 de la mar.
Precisament per aquestes
condicions tècniques, els
campionats internacionals
cerquen espais on es pugui
disposar d'espai suficient i
d'una mar tranquil·la i sense
onatge. Aquestes són les

característiques definitòries
de la Badia dels Alfacs, on
l'any passat va tenir lloc la
primera edició d'aquesta
Regata Eurocup 29er. En
l'anterior edició, que va ser
considerada un èxit per
part de l'organització, van
participar 37 tripulacions i
els seus respectius equips.
Enguany, fins a la data ja hi
ha inscrits 52 tripulacions,
provinents de diferents paï-
sos del món. Aquest fet es
valora com a molt positiu
des de les institucions
locals que participen en l'or-
ganització. El Club Nàutic
Sant Carles de la Ràpita, les
regidories d'Esports i
Turisme, i l'Estació Nàutica,

col·laboren en les tasques
d'inscripció, allotjament,

manutenció i organització
tècnica de la regata.

Daniel Ferré denuncia amenaces i coaccions cap a ell i la seva família

A la Cava, més Passió que mai

El conductor d'un autobús
escolar ha resultat ferit
aquest dimecres a la
tarda en un xoc amb un
camió petit al terme muni-
cipal de Tivenys (Baix
Ebre), segons ha informat
el Servei Català de
Trànsit. 
L'accident es va produir
al voltant de tres quarts
de tres de la tarda al
quilòmetre 10 de la T-301
i el conductor va ser atès
al mateix lloc dels fets.
L'autobús, que no va sor-
tir de la via patint un cop
al lateral, portava 26
menors i només un noi de

14 anys va patir ferides
lleus. 
Un altre conductor va
recollir els menors, que
van continuar el trajecte
amb el mateix autobús.
L'accident va causar con-
gestió de trànsit, tot i que
a un quart de cinc de la
tarda la situació ha que-
dat normalitzada. Els con-
ductors de l'autocar i del
camió petit van ser ate-
sos i donats d'alta al
mateix lloc dels fets. Per
la seva banda, el jove de
14 anys va ser traslladats
a l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa.

Xoc a Tivenys

La Barraca, de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries + Pep
Gimeno 'Botifarra', ha passat a
la fase final dels Premis
Enderrock per votació popular i

opta a 4 premis en la seva cate-
goria de folk / noves músiques:
millor artista, millor disc, millor
directe i millor cançó
('Havanera de canyes i fang').

LA BARRACA OPTA A 4
PREMIS ENDERROCK 

Fins el moment, l'ex gerent
de la secció de crèdit,
Daniel Ferré, no s'havia
manifestat al respecte. Fins
aquesta setmana, quan
coneixíem a través dels
seus advocats que Ferré no
està disposat a assumir tota
la responsabilitat de la falli-
da, ni a acceptar que es
malmeti la seva imatge. Així,
per mitjà d'un comunicat,
Ferré posa de manifest que
si el passat 13 de gener,
quan es va celebrar una
Assemblea, amb represen-
tants de la Generalitat de
Catalunya, professionals
recomanats per l'ICCA i con-
tractats per la Cooperativa i
tot el Consell de la
Cooperativa, per exposar la
situació dels dipòsits dels
afectats de la Secció de
Crèdit de la Cooperativa de
l'Aldea, ell no estava pre-
sent. Ferré explica que va

ser degut a que ni ell, ni el
director van ser convocats,
per "petició expressa del
Consell Rector", encara que
el director "coneixedor de la
no convocatòria del Consell
Rector, si va assistir a l'as-
semblea". Aquest fet,
segons l'ex gerent, va pro-
vocar una reacció descon-
trolada dels assistents cap a
la seva persona, atès que la
seva no compareixença va
ser interpretada "com un
acte de despreocupació cap
als problemes de l'Entitat,
fet que em veig en l'obliga-
ció de precisar i aclarir", diu
Ferré. Des de després de
l'Assemblea de 12 de gener,
Ferré ha denunciat una sèrie
de successos vandàlics,
amenaces i coaccions cap a
la seva família i cap a la
seva persona, per part de
"persones descontrolades,
els quals han estat denun-
ciats degudament davant
les autoritats competents".
L'ex gerent vol deixar clar
que "el problema de la
manca de liquiditat dels
dipòsits ha tingut lloc en la
Secció de Crèdit de
l'Agrícola Catalana i en la
Secció de Crèdit de l'Aldea.
I que al capdavant de la
Secció de Crèdit hi ha una
persona responsable que té
la Direcció d'aquesta i entre
altres funcions té les de diri-
gir els serveis administratius
i comptables de la Secció i
executar les operacions prò-

pies del seu gir i trànsit així
com també d'informar el
Consell Rector, amb caràc-
ter previ a la seva atorga-
ment, de totes les opera-
cions creditícies ja que
depèn directament del
Consell Rector, sense que la
Gerència de la Cooperativa
tingui res a veure amb tot".
Ferré considera que ha
estat "injustament" cessat
com a empleat de la
Cooperativa pel Consell
Rector, el passat 25 de
gener, mitjançant un escrit
pel qual se l'imputen una
sèrie de fets "absolutament
falsos" i contra els que ha

iniciat les accions legals que
ha considerat oportunes,
"en nom de la veritat". Una
veritat que per a Ferré
passa per aclarir que les
seves funcions han estat
sempre supeditades al con-
trol del Consell Rector de la
Cooperativa. Per acabar, cal
que no oblidem que
l'Associació d'afectats per la
fallida va demanar la destitu-
ció i relleu de la Junta
Rectora al complet, així com
la de la figura del gerent i el
director general. Demanda
que no s'ha dut a terme pel
que fa a la destitució i relleu
de la junta i el director.

L'exgerent de la Cooperativa de l'Aldea
impugna l'acomiadament per «injust»

A finals de gener coneixí-
em la decisió de la Junta
Rectora de la cooperativa
de l'Aldea que feia efectiva
la destitució del gerent de
la secció de crèdit, Daniel
Ferré, per una presumpta
"mala gestió" dels recur-
sos dels impositors que va
portar la secció de crèdit
al col·lapse l'1 de desem-
bre passat. 

Façana de la Cooperativa de l’Aldea.

cedida

La Ràpita amb l’Eurocup 2012
El municipi acollirà la segona edició del Gran Premi La Ràpita-Delta de l’Ebre

ACTUALITAT

REDACCIO

L'associació 'La Passió
de la Cava' s’ha plantejat
afegir un nou espai a la
representació i ha decidit
enguany celebrar un
mercat d'època coincidint
amb la representació de
la Passió de Jesús els
dies 31 de març i 1
d'abril. Per aquesta raó
l'entitat està buscant
actors i actrius que
vulguin participar en la
iniciativa. «Busquem
artesans per ambientar,
gent que sàpiga fer
malabars o ballar danses
orientals o fins i tot tocar
instruments primitius.
Estem oberts a la

participació de tothom»,
afirma Pedro Bertomeu,
membre de l'associació.
L'Associació La Passió
de la Cava ha decidit
engegar aquesta
iniciativa amb l'objectiu
d'atreure un major
nombre de turistes durant
els dies de la
representació. D'altra
banda, i després que
l'any passat
l'escenificació de la
Passió, que compta amb
la participació d'un
centenar de persones, es
fes a l'aire lliure, aquest
any s'ha decidit repetir
l'experiència. 

Segons un acord establert entre CCOO de Catalunya i Televisió
de Catalunya l'any 1993, el segon diumenge de cada mes, el
Canal 33 emet, al matí, un espai informatiu que tracta temes d'ac-
tualitat des del punt de vista sindical. El proper programa tractarà
sobre la difícil situació laboral i econòmica del territori després de
dos anys del tancament de Lear.

Actualitat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Dos objectius diferenciats. La
Rapitenca vol mantenir-se en el
cim classificatori. Vol seguir
marcant distàncies i estan més
prop de l’ascens. Ara, quan s’a-
rriba a la tercera jornada de la
segona volta, ja té deu punts
respecte el Tàrrega, segon. El
Tortosa, per la seua banda, ne-
cessita els punts per seguir

progressant i allunyar-se de la
zona de descens. La Rapiten-
ca ha guanyat els darrers vuit
partits. El Tortosa ha sumat 13
dels últims 21 punts.  

Els tècnics
Antoni Teixidó, tècnic de la Ra-
pitenca, manifestava que “pot-
ser no seria sincer si no digués

que, sobre el paper, nosaltres
som favorits. Però en un partit
com aquest, de rivalitat, no va-
len els pronòstics. A més, el
Tortosa és un equip jove, fet
amb gent dels planters, i que
m’agrada perquè quan més fe-
rit està, és quan més reaccio-
na. Serà un rival molt compli-
cat i ja sabem que haurem de

lluitar molt per poder superar-
lo”. El porter Raül, sancionat
amb quatre partits, serà una
de les baixes locals. 
Carlos Blanch, tècnic del Torto-
sa, indicava que “d’entrada he
de felicitar a la Rapitenca per la
seua temporada. Es excepcio-
nal. Té un gran equip. Nosal-
tres sabem que és d’aquells
dies en el que no tenim res a
perdre. Però sortirem amb el
convenciment de poder fer un
bon partit i de traure un bon re-
sultat, lluitant com ho fem cada
setmana”. La Rapitenca va go-
lejar a Almacelles (1-4), amb
gols d’Alex, Gerard, Javi Ra-
mos i Callarisa (en porta 10).
Més informació d’aquest des-
plaçament rapitenc a la colum-
na de Celma (plana 14). 
El Tortosa, amb sacrifici i amb
un gran gol del jove Moha, va
aconseguir una victòria de
prestigi contra el Tàrrega, se-
gon classificat (1-0). Tres punts
d’or i que també permeten a la
Rapitenca ser més líder.

El derbi

La Rapitenca és el líder.
Un equip de moda i amb
una estadística que el fa
ser capdavanter en el fut-
bol català. Són vuit victò-
ries seguides i només nou
gols rebuts. Defensa bé.
Però ara, a més, també
goleja. El Tortosa, per la
seua part, arriba el derbi
després de guanyar el Tà-
rrega, segon classificat.
Reforçat, fora de la zona
de descens per primer
cop en molt de temps i
enmig d’una dinàmica que
ha millorat.

DIUMENGE (12 H), A LA DEVESA DE LA RÀPITA

La Rapitenca, líder, rebrà el Tortosa: dos equips ebrencs amb objectius divergents

Abans de rebre a la Rapitenca

M.V.

La campanya ha començat.
Compte enrera

Visita a Tàrrega

Els dos tècnics van fer la prèvia per a Canal TE, dilluns passat. 
CANALTE

El Bot es va classificar pel play-
off d’ascens, dissabte, en el par-
tit que va jugar, en festes, a ca-
sa, contra el Tivissa (1-0). El
Tivissa, amb la derrota, queda
ara amb molt poques possibili-
tats de poder jugar la lligueta
d’ascens. En la darrera jornada,
de diumenge vinent, hauria de
guanyar per golejada a Ascó i
que, a la vegada, el Benifallet per-
gués, també per golejada, a ca-
sa amb el Flix. Tot plegat, la su-
ma d’una cosa i de l’altra hauria
de ser de vuit gols. Complicat
però està clar que s’ha de jugar.

En qualsevol cas, i parlo en
general, penso que s’ha de des-
tacar moltíssim la feina i el saciri-
fici d’aquestes localitats petites
per poder fer equip. I de poder
mantenir-lo. I, d’aquesta manera,
donar vida a les seues pobla-
cions que estan representades
amb el seu club. Només ho sap
la gent que s’hi dedica.  

Per això, d’entrada, vull desta-
car des d’aquí a totes les perso-
nes que s’entreguen pel seu
equip, per competir. Ja he dit en
altres ocasions. Però avui em
centro amb els de la Quarta Ca-
talana. Han de ser valorats de la
forma que reialment mereixen.

No obstant, a la vegada, vull
anar més enllà. Dimarts estava
mirant les imatges del partit Bot-

Tivissa, per fer el reportatge per
al programa de la nit, a Canal TE. 

Jo no entraré a fer valoracions
de l’arbitratge. Sé que el Tivissa
no hi va estar d’acord, per deci-
sions i el criteri de la segona
part. Això entra dins d’uns parà-
metres. El que em preocupa és
que quan l’àrbitre xiula el final, i
després d’expulsar un jugador
del Tivissa, un aficionat, suposa-
dament visitant, va entrar al
camp amb no massa bones in-
tencions, pel que veig a les imat-
ges. I, segons aquestes, està
prop d’agredir a l’àrbitre. Però va
ser un jugador del Bot i després
altres persones, que el van atu-
rar. I van evitar-ho.

El Bot ha tornat a competir
després d’uns anys. I s’ha classi-
ficat. Està molt bé. No obstant, jo
felicito al jugador que va evitar
que haguessin incidències. A la
seua intervenció. 

Lamento que hi hagin incidèn-
cies. I no em centro amb el Tivis-
sa. Simplement en parlo ara per-
què és la jornada actual. Han
hagut incidències abans (també
les he denunciat). I n’hi hauran
(també ho faré). Totes hem d’evi-
tar-les. I actuacions com la del ju-
gador del Bot són les que m’a-
graden. Entre tots hem de cuidar
això que tant estimem. I mai s’ha
d’agredir. O intentar fer-ho. 

Felicito a un jugador del Bot

L’opinió de Michel

CF AMPOSTA PRIMERA CATALANA

Missatge per al jugador del Deltebre lesionat

“Ànims Joan Marc”
ACTUALITAT. UE DELTEBRE

La campanya per a les eleccions
a la presidència del CF Amposta
ja ha començat. Es el compte en-
rera per arribar al dia 19 de fe-
brer, quan els socis decidiran qui
és el nou president del CF Am-
posta. Hi ha dues candidatures,
la de Toni Ruiz i la de Jordi Pérez.
Avui divendres, una d’elles (Toni
Ruiz) farà una roda de premsa
per informar del seu programa. 

D’altra banda, en l’aspecte
esprtiu, dir que l’Amposta va sal-
var un punt dissabte, contra l’Olot
(2-2). Becerra va fer l’1-0 molt
aviat. Però el partit llavors es va
anar equilibrant, tot i que l’Am-
posta va gaudir, per mitjà de Be-
cerra, de dues possibilitats cla-
res. No obstant, seria l’Olot qui

amb una acció combinada per la
dreta, amb centrada al punt de
penal, empataria abans del des-
cans. A la represa, el partit va es-
tar obert. L’Olot va guanyar me-
tres i l’Amposta va patir més,
quan no tenia la pilota. Els visi-
tants van posar-se per davant
amb una falta magistralment exe-
cutada. Amb l’1-2, tot es compli-
cava. Una derrota era un cop dur
després de dues victòries segui-
des. L’equip va aplicar-se, amb
orgull. En temps afegit, arran
d’un córner, un rebuig va propi-
ciar un tret des de la frontal i Ra-
mon Folch va desviar la pilota
fent el 2-2. Un gol que premia el
treball d’aquest jugador i que, dis-
sabte, a més, va fer justícia per-
què l’Amposta no mereixia per-
dre. Diumenge, nova final en
l’intent de sortir de la zona de
descens. A la Muntanyesa. Im-
portant poder progressar i, a
més, implicar un altre equip en la
lluita. 

L’Amposta visita
diumenge el camp de la

Muntanyesa (12 h)

Proper partit

L’Ascó va empatar diumenge
contra el Júpiter (2-2). Va ser
un empat meritori tenint en
compte que el conjunt barcelo-
ní es va avançar al quart d’hora
amb el 0-2. Al primer minuts,
Raül Garcia va desviar la pilota
i aquesta es va introduir en la
seua porteria. Al 17, era el visi-
tant Xavi qui amb una volea des
de la frontal de l’àrea establia el
0-2. Reaccionaria l’Ascó a la

segona part, amb els gol de
German. L’1-2 va donar vida i,
acte seguit, Edgar empatava. 
El partit va canviar radicalment.
L’Ascó s’hi va abocar i va gau-
dir d’opcions per haver fins i tot
guanyat. Una d’elles fou una
jugada de gol invalidada en els
darrers minuts. Amb l’empat,
l’Ascó té 27 punts. Diumenge
visita el Tàrrega, segon, abans
de rebre la Rapitenca, el líder.

Diumenge passat, abans del
partit de la Tercera catalana
entre el Deltebre i el Corbera,
la plantilla de l’equip del Baix
Ebre va voler enviar un mis-
satge de suport al company
Joan Marc, lesionat amb tren-
cament de la tibia i del
peronè. El missatge es podia
llegir (imatge de la foto) a les

samarretes fetes per l’ocasió
i que van posar-se els juga-
dors abans de l’esmentat par-
tit. Més Ebre s’afegeix al
suport per al jove jugador així
com per Ruben Subirats, jove
jugador de l’Ulldecona que
diumenge va sofrir la mateixa
lesió, en el partit contra el
Godall.

L’Ascó va empatar amb el Júpiter, diumenge passat.
IRIS SOLA
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Així sí, Roquetenc!!! En ocasions hem parlat des de Més Ebre de la
irregularitat manifesta que tenen els equips ebrencs de la Segona ca-
talana. El Roquetenc també n’és un exemple. Equip amb possibilitats
però capaç de tot. I fora de casa és on principalment perdia pistona-
da. Diumenge, però, amb responsabilitat, amb aplicació i bona acti-
tud, es va imposar a la Canonja (1-2). “Vam controlar molt bé el par-
tit al primer temps, quan vam tenir la pilota i no vam deixar jugar al
rival”, deia Camarero. Brigi va marcar el 0-1. El propi Brigi va fer el 0-
2, a l’inici de la represa: “llavors vam baixar la intensitat i fou la Canon-
ja qui va pressionar més amunt. No obstant, vam aguantar bé fins el
temps afegit quan va arribar el penal”. El penal fou ‘“inexistent” pels
ebrencs. El Roquetenc rebrà el Vila-seca, demà. Vilanova torna i Joab
és baixa. Ho serà en les properes setmanes. No ha de ser un partit
trampa davant d’un Vilaseca amb qui ha dimitit Guerra.

El Roquetenc assoleix, a la Canonja,
la tercera victòria seguida: és tercer

SEGONA CATALANA

L’Alcanar va golejar el Vila-seca (7-2). Es va destapar. Segons el seu
tècnic, Alfons Royo, “fou un partit que se'n va posar molt pronte de ca-
ra, al minut 1, quan Paulo rematava de cap una gran centrada de Toni
Calafat. Però al minut 23 ens empatava el Vilaseca en un còrner en un
error defensiu en el marcatge. La reacció va se ràpida i Paulo tornava
a fer el 2-1 (24’) i 3-1 (27’)”. El president culminava així el seu ‘hat-trick’.
A la represa, el Vila-seca va reduir distàncies una altra vegada. No obs-
tant, en un duel que estava obert, els canareus, amb serietat i impli-
cats, van decidir poc després amb el 4-2, obra d’Adrià. El mateix Adrià,
dos minuts més tard, establia el 5-2. Ja fou un festival. Toni (68’) i San-
ti (72’) van arrodonir la victòria. “El millor partit de la temporada, amb
molta posessió de pilota i amb jugades de gran qualitat tècnica, fent
un futbol associatiu. Penso que anem millorant”. Carlos, Pavel, Pau
Castro i Saul (lesió) i Edu (sanció) foren baixa.

L’Alcanar es destapa i la fa un ‘set’ a un
Vila-seca amb qui ha dimitit Guerra

DOMINGUEZ, NOU TÈCNIC DEL VILA-SECA

La Santa Creu va tornar a vibrar, després de jornades en les que no
n’ha gaudit. Però el Catalònia té ara energia renovada i, a més, pot re-
flectir-la en el marcador. Un fet que no passa sempre. No obstant, en
aquests moments li està succeint, i és quan més li feia falta per esta-
bilitzar-se i allunyar-se de la part compromesa de la taula. I això que
va sortir descol.locat. I el Catllar va avançar-se amb el 0-2. Malgrat
això, aquest Catalònia actual té resposta i va oferir-la. Estephane,
amb un gol que premia la seua dedicació, s’estrenava com a goleja-
dor i posava a l’equip dins del partit. A la represa, amb l’escenari pro-
pici per reviure una remuntada èpica a la Santa Creu, de les que ja no
es recodaven, els de Talarn van sortir amb agressivitat i va capgirar
el resultat amb els gols de Nacho i Roda. Van poder sentenciar. No
van fer-ho però ara no tenen excletxes i van conservar l’avantatge.
Tercera victòria. Per amunt!. 

El Cata recupera la seua essència amb
una remuntada ‘marca de la casa’

TERCER TRIOMF SEGUIT

El Gandesa va fer el millor
partit de la temporada. I, sobre
tot a casa. Va golejar la Cava (5-
1). Malgrat que els visitants van
començar el partit amb orgull i
amb ganes de fer conjura, la
seua proposta no va tenir reflex

al marcador i fou el Gandesa qui
va pegar primer. Era el minut 12
quan Gumiel, està fent una tem-
porada sensacional, va establir
l’1-0. La Cava es va diluir i el
Gandesa va oferir el seu millor
registre. Va gaudir del joc i va

imposar-se. En tres minuts, amb
el deliri de l’afició, va decidir
815 i 18). Cristian i Roger van
marcar. A la represa, la dinàmi-
ca no va canviar. El jove Dilla va
fer el 4-0 i enmig de la festa, Gu-
mi repetia amb el seu segon

gol. La Cava reduir distàncies a
poc del final. 

Amb el triomf el Gandesa
s’enlaira i ja és cinquè. En la pro-
pera jornada visita el Morell, co-
lider. Una bona prova a la seua
ratxa com a visitant.

Desfeta de la Cava al camp d’un
Gandesa que ho aprofita (5-1)

SEGONA CATALANA

La golejada a Gandesa deixa en evidència el moment del CD la Cava.
I potser, després de que Sergio Navarro deixés la banqueta, també al-
tres qüestions. L’equip, onzè i a quatre punts de la zona compromesa,
ha rebut onze gols en 2 partits. Ara comença una nova etapa amb un
tècnic vinarosenc, Santi Forner. Té 38 anys i fou jugador de l’Alcanar i
del Vinaròs. Ha entrenat el Vinaròs durant cinc temporades. Ja ha fit-
xat. S’espera en breu poder incorporar un jugador.  La Cava, amb
urgència, rebrà diumenge el cuer, el Bonavista. 

El vinarosenc Santi Forner,
nou tècnic del CD la Cava

SEGONA CATALANA

Es el derbi de la jornada, diu-
menge. El Remolins-Bítem rebrà
el Jesús i Maria. Els locals ne-
cessiten refer-se després de no
haver guanyat en els dos partits
anteriors (4 punts de 12). El Je-
sús i Maria, per la seua part, arri-
ba al derbi en una línia ascen-
dent i amb sis jornades sense
perdre, havent puntuat a Roque-
tes, la Cava i Morell, en els tres
desplaçaments efectuats en el

2012. Per al Remolins-Bítem és
un examen a ell mateix. O sigui,
per veure quin registre oferirà. El
del dia del Catalònia o el del diu-
menge a Móra d’Ebre on va ju-
gar amb compromís i intensitat.
Va dominar i va tenir la pilota en
moltes fases avançant-se en el
marcador amb el gol de Xavi
Anell, un dels destacats. Era ja la
represa. Però quan millor tenia
el partit el R. Bítem, una acció

desafortunada de Marc va propi-
ciar l’empat de Jacob. El partit
va acabar molt obert, amb alter-
natives, però l’empat no es mou-
ria. Un empat que va saber a
poc als de Bítem, “crec que ens
vam deixar dos punts, tal com
va anar el partit i tal com vam ju-
gar”, deia Nacho. Per a l’Olímpic
va ser valuós en la seua lluita per
la permanència i més jugant con-
tra un equip capdavanter. El Je-

sús i Maria, per la seua banda,
va guanyar el Calafell (1-0), amb
gol de Geira. Un partit en el que
va tenir més ocasions per no ha-
ver de patir. Ja al primer temps,
abans del gol, va tenir fins a cinc
oportunitats, amb un penal no
xiulat a favor. A la represa, més
opcions i domini dels locals que
ja porten sis jornades sense per-
dre. Ja estan en la línia que d’ells
s’esperava. 

R. Bítem-Jesús i Maria, el partit
És el derbi. Els locals s’han de refer i els de Torres volen seguir progressant

SEGONA CATALANA

El R.-Bítem va empatar diumenge, al camp de l’Olímpic de Móra.

CANAL TE

El R. Bítem va empatar a
Móra d’Ebre. El J. i Maria

fa sis jornades que no perd

Sis sense perdre
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El Deltebre va deixar escapar una bona ocasió de fer bo l’empat as-
solit al camp de l’Ampolla. A més, en el cas de guanyar, hagués dei-
xat un rival més lluny, a la part baixa de la classificació. Però va per-
dre i el Corbera que té vida. Segons Tomàs Ballano, tècnic de l’equip,
“a casa ens costa més perquè l’equip és més jove i ha de dur la ini-
ciativa del joc. I això el fa tenir unes responsabilitats que anirà agafant
amb el temps. En qualsevol cas, sense desmerèixer el triomf del Cor-
bera, nosaltres vam fer el pitjor partit fins ara”. El Corbera va incorpo-
rar fa unes setmanes a Fran Moreno. Diumenge van debutar David
Garcia, autor del gol, procedent del Vendrell, i Benitez (Torredemba-

rra). “Es va notar. Ells dos juntament
amb Moreno ens fen tenir més possi-
bilitats ofensives que ens mancaven”.

Pas enrera del Deltebre davant d’un
Corbera que ha fitxat i reacciona

TERCERA CATALANA

El Santa Bàrbara va fer un punt i seguit en la seua millora. Va vèncer
el Vilalba (4-2) i ja ha sumat deu punts de dotze. Yalti, al primer minuts,
va marcar el 0-1. Cornejo empatava poc després en una fase en què
el duel va estar boig. Bernabé establia l’1-2 i, en cinc minuts, Cornejo
i Brusca, tots dos de falta, remuntaven. Era el minut 27. El Vilalba, ad-
metien des de S. Bàrbara, “va pressionar molt a la represa i va tenir
opcions. Però ara la nostra dinàmica sembla que ha canviat”. Oscar
Masdeu, en temps afegit, sentenciava una victòria treballada i que es-
tabilitza l’equip de la plana. D’altra banda, es confirmen els rumors que
vam avançar la setmana passada. Finalment, informar que l’Ulldecona
agafa oxigen amb la victòria contra el Godall en un duel amb doble va-
lor de punts (3-2) en la lluita per la permanència. Diego, amb un gran
gol, feia l’1-0. Sansano, a la represa, ampliava l’avantatge. El partit es

El Santa Bàrbara pateix però guanya el
Vilalba mentre que l’Ulldecona agafa aire

TERCERA CATALANA

El Tivenys va guanyar contra el Sant Jaume (3-2). Tres punts vitals
en la seua lluita per la permanència. I tres punts molt treballats,
aconseguits a darrera hora.

El Sant Jaume, amb les baixes de Borrell, Joel, Andrei i Pardo,
sancionats, i amb d’altres per lesió, va haver de recòrrer al juvenil
per fer equip (només sis jugadors de la primera plantilla disponi-
bles). Salva, un dels juvenils, va fer el 0-1. Poc després, però, sera
expulsat. Remuntaria el Tivenys, tot i que Chupo, de falta, tornaria
a empatar. Ja en la recta final del duel, el Tivenys marcaria el 3-2.
Deliri. El Sant Jaume, que va acabar amb nou, ha fitxat a Hicham. 

El Tivenys reivindica les opcions de
permanència amb el triomf contra el S. Jaume

TERCERA CATALANA

Impressionant!!!. El que ha fet l’Aldeana cal valorar-ho en la seua justa
mesura. D’estar en zona de descens ha passat a tenir una ratxa ex-
pectacular que l’ha fet estabilitzar-se en la zona comoda de la taula i ja
mirar-la per amunt. Per tant, el biratge que va efectuar la directiva ha
estat fructifer i de viure amb incertesa s’ha passat a estar ara més tran-
quil. La planificació possiblement no s’havia fet de la forma més ade-
quada però s’ha sabut rectificar i això també cal destacar-ho. I més de
la forma. Cal dir que l’Aldeana va guanyar diumenge el Catalònia. Un
equip va posar-ho més complicat del que el resultat final indica. Es va
avançar en el marcador. Però l’Aldeana, amb força mental, va reaccio-
nar. Ivan, Marc Viudez i Alex Alegre van remuntar però els jesusencs
van tenir opcions per posar-se dins del partit. Fins que Aleix, en una ac-
ció personal, va fer el 4-1 (90’). El juvenil Alex fou baixa.

UE ALDEANA: 21 punts de 27.
Nou jornades sense perdre

PER EMMARCAR LA REACCIÓ DE L’EQUIP

El Pinell va guanyar el Móra la Nova en un partit en què necessitava
recuperar-se per no ampliar la dinàmica negativa de les darreres set-
manes. I també per esvair dubtes al voltant de l’equip que, amb els
resultats assolits en el que portem d’any, s’ha allunyat de les expec-
tatives que pot tenir per les seues possibilitats. El jove jugador local,
Alex, va fer l’1-0.  Lucas empataria, però Sergi Rodriguez, ja a la re-
presa, establia el 2-1. Cadascú va veure l’arbitratge a la seua mane-
ra. Els locals no entenien com es podia traure mèrits a la seua victò-
ria “per decisions arbitrals quan nosaltres també podem no estar-hi
d’acord. Pensem que diumenge vam merèixer guanyar”. Els visitants
lamentaven “un gol anulat amb el 0-0 i un penal clar no xiulat amb l’1-
1. A més que una de les dues expulsions fou totalment injusta”. 

El Pinell torna a guanyar i es recupera.
Ningú va quedar satisfet amb l’arbitratge

TERCERA CATALANA

L’Ampolla, segon classificat, va perdre una ocasió de reduir distàn-
cies al líder. I ho diem perquè guanyava 0-2 avançada la represa.
Però cal considerar que jugava al camp de la revelacció de la ca-
tegoria, un Camarles que va efectuar una remuntada èpica. I és
que l’Ampolla, sabent que el líder havia empatat, va sortir menta-
litzat i va demostrar el seu potencial, ban posat. Ivan feia el 0-1 i
Jordi el 0-2. Era ja la represa i semblava que el partit estava enca-
rrilat pels de Cotaina i més quan avançada la mateixa, el Camar-
les, que va reclamar, amb el 0-1, una jugada de gol anulada, es
quedava amb deu. Però va reaccionar. Francesc va fer l’1-2, Che-
ma, que tornava a Camarles, va aturar un penal i en temps afegit,
el pichichi Marc Prades va fer, arran d’una falta protestada pels vi-
sitants, l’empat a dos gols. L’Ampolla va acabar el partit amb deu.
Els de Cotaina són segons, a cinc punts del líder. El Camarles, re-
forçat per sumar un punt quan pitjor ho tenia, segueix quart. 

El Camarles remunta en els darrers minut
un 0-2, contra l’Ampolla

TERCERA CATALANA

Era el derbi més esperat.
També el dia més assenyalat,
en plenes festes de la
Candelera. Però va estar des-
lluit pel vent. Una tarda siberia-
na, amb una notable sensació
de fred. Enmig d’aquest panora-
ma, el líder l’Ametlla i el Perelló
es van enfrontar en un derbi que
fou interessant i emocionant,
sobre tot al segon temps. Al pri-
mer, els caleros van tenir el vent
al seu favor. Però el Perelló, ben
posat, fou qui va avançar-se
amb el gol d’Oriol. L’Ametlla
empataria poc després amb
una falta que, aprofitant el vent,

va convertir magistralment
Avraham. Era l’1-1. A la represa,
amb un xic menys d’aire, el
Perelló (el tenia a favor) va gau-
dir de les seues opcions, una
d’Enric, al travesser, una falta
que va traure Tudela i que
Norbert, espectacular, va evitar
i una altra de Cristian. Però la
Cala, curiosament, fou a la
represa quan va gaudir de les
ocasions més clares, dues de
Sam i una final de Quintana.
Empat que es pot considerar
just en un derbi en el que, com
anècdota, queda si Tudela va
veure dues targetes o no. 

El líder l’Ametlla empata però pot mantenir
distàncies al capdavant de la taula

El Perelló va millorar i el punt li ha permetre reaccionar

TERCERA CATALANA

Al novembre vaig dir que seria campió el
Morell, al desembre, l'Ametlla, al gener la
Rapitenca i aquest mes de febrer avanço qui
serà el de la Primera divisió. Les meves
apostes del Morell, la Rapitenca i l'Ametlla
cada jornada es confirmen més.
Sóc del Barça, gaudeixo veient patir als del
Madrid a la capital d'Espanya, només puc
parlar de futbol amb els de l'Atlétic, són uns
patidors, mai es queixen, odien el Madrid. Sigui com vulgui els vaig
a donar una notícia, el Madrid serà campió, per decret llei. Fitxar els
millors jugadors no li ha funcionat a Florentino, canviar d'entrenador
cada any o cada dos, tampoc, per guanyar la lliga només cal una
cosa, aliar-se amb el poder i és el que ha fet Florentino. Podria
comptar més coses però no he de dir més, és millor callar. Si m'e-
quivoco rectificaré, jo desitjo com tants que el Barça sigui campió,
gaudeixo veient el patiment dels madridistes davant el gran futbol
de Barça, però amb ells no es pot parlar de futbol. Un dels meus
millors amics és del Madrid, quan parlem de futbol canvia de caràc-
ter: "el que va fer Mouriño amb Vilanova ho veus bé?". “A mi tot el
que faci Mouriño em sembla bé", em va dir. Així són els del Madrid,
són orgullosos, si aquest equip hagués baixat a segona divisió com
ho va fer l'Atlétic de Madrid, l'afició hagués cremat el camp, els de
l'Atlétic tot el contrari, el van omplir més. Jo he intentat moltes vega-
des parlar de futbol amb gent madridista, no es pot dialogar amb
ells, impossible, només veuen el seu equip, a sobre odien molt els
catalans. La meva dona no sap ni què és una pilota, ni un penal, no
entén de futbol però li agrada veure el Barça, quan agafa la pilota
Messi s'aixeca de la butaca, "Que bé juguen, jo no entenc de futbol
però que bé juguen!". Ella no sap de futbol però amb ella puc dialo-
gar-ne i entén més que molts madridistes perquè ells no reconeixen
el futbol de Barça, el planter del Barça, la seva filosofia, ells només
entenen que Pepe i companyia són uns sants.
AQUESTS SERAN ELS EQUIPS DE 2a. CATALANA 
TEMPORADA 2012/2013
VALLS, ALCANAR, JESÚS I MARIA, CATALONIA, REMOLINS-BITEM,
LA CAVA, GANDESA, OLÍMPIC, ROQUETENC, SALOU, EL CATLLAR,
CANONJA, CAMP CLAR, CAMBRILS, l’AMETLLA, RODA DE BARA,
FALSET, CUNIT.
Aquesta és la meva quiniela, error màxim un equip, l'equip que pro-
mociona, ascendirà, pot ser el Torredembarra, poden baixar dos
equips màxim de 1a. Catalana. Si baixen dos equips (l'altre seria el
Tortosa) o no puja el que promociona d'aquesta quiniela caldria afe-
gir per al descens la Canonja. A final de temporada anunciaré els
errors i encerts.
TORTOSA I AMPOSTA, CAMINS PARAL·LELS. Els dos equips
van aguantar el xàfec i no van canviar d'entrenador, els dos equips
porten la mateixa estadística, en els set últims partits només dues
derrotes cadascun. Que segueixi la ratxa Quin dels dos de salvarà?
És com una quiniela. Poden baixar els dos, poden mantenir-se els
dos. A 1a. Catalana la igualtat per als descensos és bestial, deu
equips estan separats només per sis punts i entre ells el Super
Ascó.
PER QUÈ VOLEN TAN POC A LA RAPITENCA? El president de
l'Almacelles no va estar molt content en la seva visita a la La Rapita,
al setembre: "alguns directius van pagar 15 euros d'entrada" i van
prendre nota d'aquest club per a la tornada. El diumenge van apli-
car la regla i només van deixar entrar als qui diu el reglament: "És
que volien entrar 30 persones?. Ho sento que ni em diguin guapo,
això és inadmissible", diu el president. Es va quedar sense entrar
l'estrella d'aquest equip rapitenc, Fernando García, el locutor de
Ràdio Ràpita que transmet des de fa 20 anys tots els partits d'a-
quest equip. I saben des d'on va retransmetre’l? Des de l'autocar
que permetia veure el camp, mentre els jugadors i afició passaven
fred, ell allà calentet i què li va passar en el descans al senyor
Fernando? vostès han vist una escena de pel·lícula La Passió Turca,
sense comentaris.

ICOMPETICION, A TOPE. Estem ja preparant la següent tempo-
rada, hi hauran 15 novetats i una d'ella serà espectacular. Podran
veure els partits pel seu mòbil? Vostès es diran, impossible? A la
vida no hi ha impossibles, els somnis existeixen, no avancem les
novetats però sí els asseguro que es desmaiaran.

TERCERA CATALANA, VERTIGEN A LA CUA. L'Ulldecona i el
Corbera s'han reforçat, veuen la 4a. Catalana molt a prop, el
Tivenys desperta i el Jesús i el Godall tenen esperances, aquesta
temporada els descensos d'aquesta categoria seran emocionants.

Decret Llei, el Madrid serà campió

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Jugadors locals, celebrant el gol d’Avraham, de falta. Era l’empat.

CANAL TE

David Garcia (Vendrell) és un
dels fitxatges del Corbera.

Va marcar el gol (0-1).

va obrir amb el 2-1. Però Sansano, aprofitant que jugadors rivals esta-
ven pendents d’unes incidències de la graderia, establia el 3-1. Malgrat
el segon gol del Godall, el triomf es va quedar a casa. L’ambient va es-
tar un xic crispat. L’Ulldecona va acabar amb vuit. Han fitxat Jordi Que-
raly (exjugador Alcanar) i Millan (Tortosa juvenil). Poden haver-hi més in-
corporacions. 
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Catalònia-Corbera (17 h)
Móra Nova-Horta (16.30 h)

Diumenge
Perelló-Aldeana (16 h)

Vilalba-l’Ametlla (15.45 h)
Godall-S. Bàrbara (15.45 h)

la Sénia-Ulldecona (16 h)
Sant Jaume-Pinell (16 h)
l’Ampolla-Tivenys (16 h)

Camarles-Deltebre (16 h)0

RESULTATS
19a jornada Tercera catalana

Tivenys-Sant Jaume 3-2

L’Ametlla-Perelló 1-1

Deltebre-Corbera 0-1

S. Bàrbara-Vilalba 4-2

Ulldecona-Godall 3-2

Pinell-Móra la Nova 2-1

Camarles-l’Ampolla 2-2

Aldeana-Catalònia 4-1

Horta-la Sénia sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 19 47 12 47

2. l’Ampolla 19 34 13 42

3. la Sénia 19 32 16 38

4. Camarles 19 38 27 32

5.Pinell 19 45 32 30

6. Horta 19 37 35 29

7. Vilalba 19 38 31 28

8. Aldeana 19 33 33 28

9. Móra Nova 19 42 31 26

10. Sant Jaume 19 32 27 25

11. Perelló 19 30 24 24

12. S. Bàrbara 19 28 31 23

13. Deltebre 19 24 27 22

14. Ulldecona 19 21 35 20

15. Tivenys 19 26 43 19

16. Corbera 19 25 45 15

17. Godall 19 26 52 13

18. Catalònia 19 22 66 11

Tercera catalana

RESULTATS
17a jornada Quarta catalana. Grup 19
Bot-Tivissa 1-0
Arnes-Rasquera sus
Flix-Ascó 3-0
Benissanet-Benifallet 1-1
Batea-Ginestar sus

PROPERA JORNADA 
Diumenge

Ascó-Tivissa (16 h)
Benifallet-Flix (16 h)

Ginestar-Benissanet (16 h)
Rasquera-Batea (15.45 h)

Bot-Arnes (16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 17 51 22 42
2. Bot 17 48 33 34
3. Benifallet 17 34 21 32
4. Tivissa 17 39 35 29
5. Batea 16 45 38 22
6. Benissanet 17 30 33 21
7. Ascó 17 29 41 20
8. Ginestar 16 25 26 18
9. Rasquera 16 16 45 10
10. Arnes 16 17 39 8

RESULTATS
17a jornada Quarta catalana. Grup 20
Alcanar-Roquetenc 2-3
R. Bítem-la Cava 4-1
Campredó-Jesús i Maria 0-2
Atlas-Xerta 5-0
la Galera-Deltebre 3-4

PROPERA JORNADA 
Dissabte

la Cava-Atlas (18.30 h)
Roquetenc-R. Bítem (18.30 h)

Jesús i Maria-Alcanar (18.30 h)
Diumenge

Deltebre-Campredó (18.30 h)
Xerta-la Galera (15.45 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Campredó 17 45 15 36
2. Atlas 17 43 18 34
3. Roquetenc 17 40 19 34
4. R. Bítem 17 44 19 31
5. J. i Maria 17 42 29 31
6. la Cava 17 38 43 23
7. Alcanar 17 31 31 22
8. la Galera 17 27 43 13
9. Xerta 17 14 52 9
10. Deltebre 17 18 73 3

Quarta catalana

Cristian, amb un tret de falta, va fer el gol del triomf del Bot.

Els
resultats

de la
jornada

A la Quarta catalana, serà
la darrera jornada de la
primera fase. Flix, Bot i

Campredó són els equips
ja classificats.

Darrera jornada
PRÒXIMA JORNADA  
Espanyol-Gramanet

Manlleu-Pobla Mafumet
Santboià-Vilanova

Gavà-Cornellà
Europa-Castelldefels

Terrassa-Prat
Balaguer-Vic

Olot-Rubí
Muntanyesa-Amposta (diu 12 h)

Vilafranca-Masnou

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 23 13 6 4 32 15 45
2. Terrassa 23 13 5 5 42 34 44
3. Vilafranca 23 12 4 7 28 24 40
4. Pobla Mafumet 23 10 9 4 28 24 40
5. Espanyol 23 9 11 3 36 17 38
6. Manlleu 23 11 5 7 45 36 38
7. Cornellà 23 8 10 5 27 22 34
8. Gavà 23 9 5 9 29 31 32
9. Rubí 23 9 4 10 34 33 31
10. Europa 23 9 4 10 26 28 31
11. Olot 23 7 9 7 32 30 30
12. Castelldefels 23 8 5 10 27 32 29
13. Santboià 23 7 6 10 22 28 27
14. Muntanyesa 23 6 9 8 24 33 27
15. Balaguer 23 7 6 10 19 28 27
16. Vic 23 6 8 9 23 25 26
17. Vilanova 23 5 9 9 25 32 24
18. Gramanet 23 6 6 11 23 32 24
19. Amposta 23 5 6 12 29 42 21
20. Masnou 23 3 7 13 20 35 16

Tercera divisió RESULTATS
23a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Júpiter-Oli. Can Fatjó

Tàrrega-Ascó (12 h)

Rapitenca-Tortosa (diu 12 h)

Vista Alegre-Almacelles

Santfeliuenc-Viladecans

Reddis-Torreforta

Valls-Sants

Martinenc-Iberiana

Olesa-Igualada

RESULTATS

19a jornada, Primera catalana

Torreforta-Santfeliuenc 3-2

Ascó-Júpiter 2-2

Viladecans-Vista Alegre 3-1

Sants-Reddis 1-2

Iberiana-Valls 3-0

Igualada-Ol. Can Fatjó 0-2

Almacelles-Rapitenca 1-4

Olesa-Martinenc 0-1

Tortosa-Tàrrega 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 19 33 9 46

2. Tàrrega 19 37 26 36

3. Júpiter 19 42 23 34

4. Reddis 19 30 21 33

5. Martinenc 19 30 27 31

6. Vista Alegre 19 32 29 30

7. Ascó 19 27 20 27

8. Sants 19 29 26 26

9. Torreforta 19 34 35 26

10. Iberiana 19 33 35 26

11. Viladecans 19 27 26 24

12. Santfeliuenc 19 22 25 24

13. Valls 19 25 34 24

14. Tortosa 19 29 37 23

15. Igualada 19 30 39 23

16. Almacelles 19 28 31 21

17. Oli. Can Fatjó 19 18 27 20

18. Olesa 19 13 49 7

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roquetenc-Vilaseca (16.30 h)
Morell-Gandesa (16 h)

Calafell-Torredembarra (17 h)
Diumenge

Salou-Canonja (16.30 h)
la Cava-Bonavista (16 h)

R. Bítem-Jesús i Maria (16 h)
Catllar-Olimpic (12 h)

Cambrils-Catalònia (17 h)
Camp Clar-Alcanar (16.30 h)

RESULTATS

19a jornada, Segona catalana

Torredembarra-Morell 0-0

Bonavista-Salou 2-1

Canonja-Roquetenc 1-2

Gandesa-la Cava 5-1

Alcanar-Vilaseca 7-2

Jesús i Maria-Calafell 1-0

Catalònia-Catllar 3-2

Camp Clar-Cambrils 1-2

Olimpic-R. Bítem 1-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 19 42 17 43

2. Morell 19 46 22 43

3.  Roquetenc 19 33 22 34

4. R. Bítem 19 40 31 31

5. Gandesa 19 36 28 31

6. Catllar 19 32 27 31

7. Alcanar 19 36 33 31

8. Salou 19 27 26 30

9. Jesús i Maria 19 35 31 28

10. Catalònia 19 35 30 27

11.  La Cava 19 31 38 25

12. Cambrils 19 34 32 22

13. Calafell 19 23 33 22

14. Olímpic 19 28 33 21

15. Camp Clar 19 28 37 21

16. Canonja 19 17 26 17

17. Vilaseca 19 22 42 15

18. Bonavista 19 14 51 8 
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ACTUALITAT

El proper diumenge, 12 de fe-
brer, la població de Ginestar
acollirà la tercera cita puntuable
del circuit de curses de muntan-
ya de les Terres de l'Ebre. 
Es tracta de la III Cursa Lo Frare,
una prova de més de 22 quilò-
metres i 803 metres de desni-
vell positiu acumulat organitzada
pel Grup Cultural i Juvenil l'Estra-
lla. A la cursa hi prendran part
uns 270 inscrits i comptarà amb
la participació del guanyador de
l'edició anterior i vencedor abso-
lut del circuit ebrenc de l'any
2011, Javier Delgado (Spiridon
Team). 
La prova tindrà el seu punt de
sortida i arribada el poliesportiu
municipal de la localitat i reco-

rrerà indrets del terme com el
Collet de Marcó, les Càrcoles, la
muntanya del Frare, el Coll de
Maula, la Cuna, Peny-Roja o el
barranc dels Gàfols, entre d'al-
tres. La tercera edició de Lo Fra-
re ha introduït algun canvi res-
pecte anys anteriors, com
l'increment de nombre de sende-
res en quatre quilòmetres que fa-
ran que el recorregut sigui més
tècnic. 
El programa començarà a les
8.15 hores amb l'entrega de
dorsals fins les 9.30 hores, mo-
ment en què es donarà el tret de
sortida de la prova i, un any
més, el tradicional frare de la
cursa beneirà els participants,
entre d'altres sorpreses. 

Tots els participants disposaran
de sis avituallaments repartits en
diversos punts quilomètrics, així
com un servei de massatges a
l'arribada. L'entrega de trofeus
serà cap a les 13.30 hores i es
realitzarà un sorteig de regals, a
més del lliurament de la bossa
del corredor, que contindrà una
samarreta i uns guants tècnics
de la cursa i productes gastronò-
mics locals. A partir de les
12.30 hores se servirà un dinar
a base de llonganissa, botifarra i
pa amb tomàquet per a tots els
participants. Per a més informa-
ció podeu consultar el lloc web
oficial de la cursa que és:
http://cursalofrare.wordpress.c
om.

Nova cita, a Ginestar
CURSES DE MUNTANYA. SERA DIUMENGE

Emocionant partit del juvenil contra el Barça (2-3)
CLUB VOLEI ROQUETES

Fa dos diumenges, a Jesús, al Col.legi Públic Daniel Magrané, va tenir lloc una jornada de
bitlles organitzada pel Club de Bitlles Catalònia de Jesús. Va haver un enfrontament amb el
Godall del que els locals en van sortir guanyadors. Però el més important: moltíssima acti-
vitat en una jornada que, a més de la vessant competitiva, cal valorar la social. La propera
cita serà demà dissabte pel matí a l’Aldea. Pepe Casanova, que treballa a Jesús en la forma-
ció de joves jugadors de bitlles, i que és membre del club jesusenc, va recordar que “la jor-
nada que vam organitzar a Jesús fou dins de les activitats que fem per commemorar la re-
cent creació del nostre club”. 

Bitlles: demà dissabte a l’Aldea

La propera serà la darrera jornada de la
primera fase. Al grup 19, el peix venut. Flix
i Bot (amb el triomf contra el Tivissa) ja
estan classificats pel play-off. El Benifallet
gairebé. Hauria de perdre i el Tivissa guan-
yar, tot plegat amb una diferència de vuit
gols. Complicat. Per acabar, el comitè ha
donat els punts al Flix, per alineació inde-
guda del Batea. Al grup 20, més emoció.
Campredó ja està. Dues places i quatre
equips. El Roquetenc, amb el gran triomf
a Alcanar, té autodependència. Com
l’Atlas. 
Combinacions: 1. Atlas es classificaria: Empatant
o guanyant el partit a la Cava. En cas de quàdru-
ple empat, en 2a posició. 2. Roquetenc es classi-
ficaria: Empatant o guanyant l'enfrontament
directe contra el Remolins-Bítem. Perdent, en cas
de triple empat a punts entre Roquetenc, Jesús i
Maria i Remolins-Bítem. Jesús i Maria es classifica-
ria: En cas de quàdruple empat, en 3a posició.  4.
Remolins-Bítem es classificaria: Guanyant al camp
del Roquetenc, en combinació amb una victòria o
un empat de l'Atlas i un empat o una derrota del
Jesús i Maria.

Dues places per decidir
QUARTA CATALANA

Masdenverge-Olímpic, 1-1
Benifallet-Falset, sus
R. Bítem-S. Bàrbara, 2-3
Tortosa Ebre-Rapitenca, sus
Gandesa-Aldeana, 0-3
Jesús i Maria-Arnes, sus
Ulldecona-Ginestar,  9-0
Alcanar-la Cava, 1-8
Classificació: Ulldecona, 47; la Cava, 46;
Rapitenca, 34; Falset, 33; Arnes, 33; S.
Bàrbara, 33; Tortosa Ebre, 30; R. Bítem,
18; Ginestar, 17; Gandesa, 15;
Benifallet, 14; Jesús i Maria, 11;
Masdenverge, 10; Olimpic, 5; Alcanar, 2.
Propera jornada: Falset-Aldeana;
Rapitenca-Jesús i Maria; Olímpic-
Ulldecona; la Cava-Tortosa Ebre;
Ginestar-R. Bítem; Santa Bàrbara-
Benifallet; Arnes-Masdenverge i
Alcanar-Gandesa.

Ulldecona i la Cava no cedeixen
en les dues primeres places

FUTBOL FEMENÍ

El sènior masculí es desplaçava al camp del Vickings Volei Prat. Partit molt dificultós per dues raons,
per les multiples baixes i el gran nivel que té aquest equip. Tot i això, els roquetencs van demostrar
un gran joc tot i que els parcials van quedar amb molta diferència. El partit finalment va quedar amb
el resultat de 3-0 amb parcials (25-19, 25-11 i 25-13). Per altra banda, el juvenil masculí va començar
la segona fase, rebent al F.C.Barcelona. Va ser un partit molt emocionant i igualat. Tots els sets van
ser molt ajustats, però al final el partit se’l va emportar l’equip visitant quedant amb el resultat de 2-
3 amb parcials (19-25, 30-28, 25-18, 22-25 i 11-15). Desprès d’aquest partit, va jugar l’equip cadet
masculí que rebia a C.N.Sabadell. Una jornada més, no va poder guanyar, perdent 0-3 amb parcials
(14-25, 16-25 i 24-26). La pròxima jornada, tant el sènior masculí com el femení juguen a Roquetes,
contra Element Prat-Barça i C.V.Arenys “B”. Els equips base, es desplacen fora. L’equip juvenil va al
camp de la Vall d’Hebron i el cadet masculí es desplaça al camp de l’Eduvòlei Ametlla.

Tivenys Solidari és un projec-
te solidari-esportiu que han
iniciat quatre esportistes
amb el suport de dues perso-
nes més.
Els quatre corredors (amb el
suport de dues persones que
seran les encarregades de
fer l’avituallament) faran una
cursa que és la que es deno-
mina TRAILWALKER 2012 or-
ganizada per Intermón Ox-
fam i que consisteix en
caminar 100 km. per la Via
Verda que va des d’Olot a
Sant Feliu de Guixols. Aques-
ta és la vessant esportita. La
solidària la trobem en què ca-
da equip per a poder partici-
par se compromet a recollir
1500  euros en donatius per
a erradicar la pobresa a Etio-
pia.

A manca de tres mesos
per a la prova, segons mem-
bres de Tivenys Solidari, “po-
driem dir que ho portem bas-
tant bé, dins de les
previsions, després d’haver
superat els 600 euros en do-
natius”. 

Tivenys Solidari és l’únic
equip ebrenc que es presen-
ta  a aquesta prova.

“Imma, Sabrina, Xavi, Dia-
na, Lara i Paco estem con-
vençuts de poder assolir
aquest repte, o sigui, 100
km en menys de 32 hores
per lluitar contra la pobresa
al món i per aixo ens agrada-
ria tenir l'ajuda de tots vatros,
veins de Tivenys, amics , fa-
miliars i tothom qui vulgui fer
alguna cosa veritablement
solidària. No ho dubteu i ara

mateix feu el vostre donatiu i
deixeu el vostre missatge.
Aquest equip el fem molta
gent, amb tu tambe hi con-
tem”.
Per més informació, podeu
contactar a través de:
http://trailwalker.intermonox-
fam.org/es/equipos/ficha/ti-
venys-solidari i també podeu
visitar en Facebook: 
TIVENYS SOLIDARI-TRAIL-
WALKER 2012, per a conèi-
xer una mica més aquest
projecte.

Tivenys Solidari

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL 

Club Joventut H. Mataró, 23
H. Tortosa Hidrocanal, 25

Desplaçament complicat per a
l'Handbol Tortosa a la pista
d'un rival directe en les aspira-
cions tortosines que, tot i gau-
dir del factor camp, no va po-
der superar-les.
Les ebrenques no van cedir l'a-
vantatge en cap moment del
partit, portant sempre la inicia-
tiva en el joc, però amb un
marcador molt ajustat que no
permetia relaxar-se i exigia  la

màxima concentració. Un cop
més, l'equip tortosí va oferir
una espectacular defensa que
va mantenir durant tota la se-
gona part; cap dels dos equips
va abaixar el nivell, imprimint
gran ritme i demostrant el bon
estat físic  amb un joc intens i
vibrant. Partit seriós i molt con-
tundent. 
Amb aquesta victòria, l'Hand-
bol Tortosa puja un lloc a la
classificació general, empata-
des amb l'Handbol Gavà en cin-
quena posició i lluitant per as-

solir una de les quatre places
que donen accés al top4. 
Destacar el bon retorn de Pau-
la Estorach després de la le-
sió.
Dissabte vinent a les set de la
tarda al pavelló de Ferreries,
l'Handbol Tortosa rep l'Handbol
Vilanova del Camí.
Alineació: Paula Estorach i Es-
tefi Ocaña ;   Núria Albacar,
Paula Alcaide, Gisel Àngel, Jèsi-
ca Bertomeu,  Cinta Gisbert,
Aida Rieres,  Judith Toro, Noel
Uriarte, Maria Valldepérez.

Victòria a Mataró

L’Amposta va perdre a la
pista del Getasur per 24-
21. Un partit igualat però
en el que les ebrenques
van tornar a cedir. La dinà-
mica en la que han entrat
es deixa notar i els petits
detalls s’ajunten, tots en
contra. Baixes per lesió i
altres motius que van limi-
tar l’equip en la seua visita
a Madrid. Només dues
jugadores a la banqueta.

Un fet que es va poder acu-
sar en els darrers minuts.
La confrontació fou anive-
llada i l’Amposta va estar
ben posat, amb avantatges
al marcador des de l’inici
del duel (11-13, al des-
cans).
La bona actitud de les
ampostines va seguir a la
represa així com l’avantat-
ge. Però a mesura que pas-
saven els minuts, el

Getasur va estar més fresc
i també més encertat.
L’Amposta va fallar dos
penals i va haver de cedir
en el darrer parcial, amb el
24-21. El proper partit serà
contra el Solucar, penúltim.
Important poder guanyar.
Alineació: Manjavacas,
Domingo (4), S. Alonso (4),
Uliaque, Frnova (3), S.
Garcia (2), Ungureanu (7).
Gálvez i Solà (1). 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Les baixes i els penals decideixen
Derrota a Getafe (24-21)
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  DIANA MAR

JOAN ANTÓ. CONSELLER DELEGAT DE CANAL TE-MÉS EBRE
En els últims temps estem
assistint a una nova manera
de consumir els mitjans de
comunicació. El cas més
proper el tenim en la presen-
tació per part del mitjà de
comunicació territorial Més
Ebre. Joan Antó, conseller
delegat de Canal TE-Més
Ebre s’ha ofert a explicar-nos
que significa la nova aplica-
ció tant per al propi mitjà
com per a la societat.
Pregunta: Estem davant un
mitjà visionari?
Resposta: Visionaris no,
però el que si som és innova-
dors. Més Ebre és un setma-
nari en paper que sempre ha
buscat noves fórmules com
a mitjà de comunicació terri-
torial per arribar a les perso-
nes. I una de les fórmules en
les que vam creure des del
principi va ser Internet.
Aquest canal no tan sols ens
permet arribar a la gent del
territori sinó a la que està
fora. A Internet nosaltres
donem exactament la matei-
xa informació que conté el
setmanari en paper, per
mitjà dels PDF.
P: De moment l'aplicació ja
està enllestida per als dispo-
sitius d'Apple i per als
d'Android?
R: Avui presentem la versió
de Més Ebre per a Apple, és
cert, però confiem que per a
finals del mes vinent puguem
gaudir d'una aplicació similar
per a Android.  
P: Es parla que el futur
passa per les aplicacions de
pagament, la del Més Ebre
ho és? 
R: No, l'aplicació que pre-
sentem avui és totalment
gratuïta. Forma part de la
nostra filosofia. Nosaltres
creiem que en el futur els
mitjans seran gratuïts per-

què no té sentit fer pagar a
la gent per accedir a la infor-
mació. Internet ha canviat el
món i la manera de funcio-
nar.
P: Però un mitjà de comuni-
cació no deixa de ser una
empresa, llavors?
R: A ningú se li escapa la
situació econòmica actual,
dolenta en general, però que
m'atreviria a dir que per a la
indústria dels mitjans encara
pitjor. Nosaltres vivim en
gran part gràcies a la publici-
tat, on diverses empreses i
administracions confien en
els nostres canals per trans-
metre el seu missatge. I amb
la nova aplicació per a Apple
el que volem aconseguir és
reforçar la confiança dels
nostres clients en nosaltres
treballant per fer arribar el
seu missatge d'una manera
més ràpida, més efectiva i
més econòmica.  
P: Internet i els nous disposi-
tius permeten consumir els
mitjans d'una manera molt
més interactiva. Com viu el
Més Ebre aquesta interactivi-
tat?
R: El setmanari en la seva
versió on line té molt present
la interactivitat. Així, totes les
notícies tenen la possibilitat
de ser comentades pels nos-
tres lectors, possibilitant fins
i tot debats entorn a un tema
que pot veure's de manera
molt diferent, en base, a si et
trobes dintre o fora del terri-
tori.
P: L'aplicació del Més Ebre
per a Apple posa sobre la
taula un assumpte que afec-
ta en general a totes les
redaccions. Aquesta manera
de presentar el treball perio-
dístic influirà d'alguna mane-
ra en el paper que tenia el
periodista fins el moment?

R: Per a mi la feina del perio-
dista, actualment, tot i que hi
ha persones que no pensen
igual, crec que s'ha de valo-
rar moltíssim. El periodista
és necessari, en redaccions
on line o off line, avui dia
rebem un excés d'informació

que de no ser controlat pro-
voca l'efecte contrari, tanta
informació acaba desinfor-
mant a la societat. La figura
del gatekeeper (aduaner) no
desapareixerà perquè és
fonamental. En el nostre cas
concret, la redacció de Més

Ebre treballa per al off line i
l'on line. Els nostres contin-
guts no necessiten ser modi-
ficats perquè al ser un gra-
tuït, no necessitem com
altres mitjans de pagament
tenir un discurs per a la ver-
sió on line i un discurs per a
la off line. En definitiva, som
més competitius i el nostre
equip n'és una mostra del
perquè. 
P: Llavors la nova aplicació
del Més Ebre més que una
adaptació del mitjà és un
manifest filosòfic? 
R: Exacte, des del Més Ebre
el concepte periodístic  es

veu des d'un prisma diferent.
És un setmanari molt petit,
una síntesi de tot el que suc-
ceeix a les Terres de l'Ebre,
que pugui ser llegit en 20
minuts. Sóc del pensar que
les persones som de titulars
i quan alguna notícia ens inte-
ressa aprofundim. En definiti-
va, això és el que oferim als
nostres lectors, presentant
la nova aplicació per als dis-
positius d'Apple. Oferim tot
tipus de possibilitats per
estar al corrent del que
passa a casa nostra de
manera gratuïta i molt còmo-
da.

La presentació de la nova
aplicació del setmanari 

Més Ebre completa el ventall de
possibilitats per estar informat

Més Ebre a l’iTunes Store
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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
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
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

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

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

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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GASTRONOMIA

Ingredients 4 persones:

- 200 gr. De xipirons

- 2 grans d`all

- 1 branca de jul ivert

- 3 cullerades d`oli d`oliva

- 30 gr. De favetes baby

- 30 gr. De saltejat de bolets

En una paella, sofregim l`oli d`oliva amb la
picada ( all i julivert previament picat ).

Vigilant que no es cremi, afegim els xipi-
rons i quan estigui a mig coure, posarem les
favetes i el saltejat de bolets fins que s`aca-
bi tot de coure. Abans de servir , rectifiquem
de sal

Nota: les favetes i el saltejat de bolets po-
den ser de conserva. En cas de ser naturals,
s`haurien de coure apart , abans de afegir-
los als xipirons.

“Primentons i Tomates”. Avui: Xipirons  

Imatge del plat de la setmana.

«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

PATROCINADORS
GASTRONOMIA

XIPIRONS SALTEJATS AMB FAVETES I BOLETS
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc     

Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan   

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia  

Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342 

Ulldemolins Reverter, Xavier       

Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira             

Plaça Espanya, 5   (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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 
Cel serè en general, amb algun núvol alt de matinada. Tot i així, a partir de la tarda
es formaran intervals de núvols a la meitat sud del litoral. 
Precipitacions 
A partir de la tarda, no es descarta algun ruixat aïllat, feble o localment moderat, a
la meitat sud del litoral. La cota de neu es situarà a l'entorn dels 400 metres, o local-
ment més baixa. 
Temperatures 
Les mínimes seran similars o pujaran lleugerament a l'oest de la depressió central,
mentre que a la resta del territori seran lleugerament més altes. Es mouran entre els
-9 i -4 ºC al Pirineu, entre els -7 i -2 ºC al Prepirineu, la depressió Central i el prelito-
ral nord, entre els -4 i 1 ºC a la resta del prelitoral i entre els -1 i 4 ºC al litoral.
Les temperatures màximes baixaran entre lleugerament i moderadament al terç
nord i seran semblants a la resta. Oscil·laran entre els -2 i 3 ºC al Pirineu, entre els
2 i 7 ºC al Prepirineu i al litoral i prelitoral nord, i entre 5 i 10 ºC a al resta.
A algunes valls del vessant sud del Pirineu, hi haurà efecte fogony i les temperatu-
res seran localment més altes. 
Visibilitat 
Serà excel·lent en conjunt. 
Vent 
Bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat en general, amb cops forts de
mestral a les terres de l'Ebre i ratxes fortes o molt fortes de tramuntana a l'Empordà
i el Pirineu. Independentment, al centre del dia, hi haurà estones de vent fluix i varia-
ble a l'interior del quadrant nord-est, així com al litoral i prelitoral central i sud a par-
tir de migdia.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un període molt estimulant per desplegar
tota la teva creativitat sentimental. Respecte a
la teva salut, tracta d'evitar dormir-te massa
tard i tot anirà millor.

Taure
20/4 al 19/5

Has de reflexionar davant de certs problemes
amb la teva parella i pensar si estàs actuant
segons els teus  interessos. Controla més les
teves emocions.

Bessons
20/5 al 21/6

Adapta't a les circumstàncies de la teva vida sen-
timental i busca la bona harmonia. Avui és millor
que evitis en la mesura possible tot tipus de dis-
cussions.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor el tens tot al teu favor. T'has d'apropar
a la persona que desitges amb més confiança.
Actualment, l'ansietat és la teva pitjor companya
de viatge.

Lleó
22/7 al 22/8

Tinguis o no parella és probable que trobis algú
que et resulti molt atractiu. Respecte a la teva
salut, en com funciona la teva ment està la solu-
ció. No canviïs tant d'idees.

Verge
23/8 al 21/9

La teva imatge de cara als altres canvia. Els
canvis seran positius. Deixar enrere tot allò
que et provoqui inquietud, que t'aclapari i
que sol produeixi malestar en la teva vida.

Balança
22/9 al 22/10

Tindràs en el teu costat la persona que pot
facilitar·te les coses per resoldre els teus
problemes sentimentals. Per no emportar-te
sorpreses, fes-te una revisió.

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor és possible que avui et
deixis arrossegar per emocions intenses.
Respecte a la teva salut, pensa que una bona
forma física et facilita un bon estat mental.

Sagitari
21/11 al 21/12

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T'has
d'apartar de qualsevol situació que et porti a
viure tensions.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu entusiasme sentimental ha d'estar precedit
de la lògica. Respecte a la teva salut, el teu cansa-
ment prové de la teva indolència i de la teva falta
d'exercici.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no t'exigeixis massa i
tot t'anirà millor. Has de vigilar els menjars
fora de casa i evitar el consum exagerat de
begudes alcohòliques.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor, avui, el teu cor té una
especial sensibilitat. Respecte a la teva salut
has d'evitar consumir al menjar un excés de
greix.

MATÍ

SOL

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

8º 4°

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

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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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

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

Imprenta, precisa comercial amb contacte de
feina d'imprenta o cartera de clients. Empresa
seria. Contacte ukin@gmail.com
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Pregunta: Com va sorgir
"l'Amor"?
Resposta: Fa un temps ens
vam adonar que junts podí-
em crear una marca, una
senyal d'identitat a l'hora de
treballar. Quan vas a veure
un grup, mires com està tot
organitzat, distribuït i t'ado-
nes que cada empresa tre-
balla d'una manera, té la
seva empremta. En el nostre

cas, nosaltres busquem
innovar cada any, intentem
no repetir muntatges. El nos-
tre equip està integrat per
nosaltres dos, Albert i
Albert., així que la culpa sem-
pre és d'Albert --riuen- però
realment som un grup de
persones, la majoria de les
quals prové de l'antic
Oversound. La nostra forma
de treballar no té res a veure
amb el que s'ha estat fent
fins el moment dintre aquest
món de la música i les actua-
cions, en general. 
P: En moments com l'actual,
molta competència?
R: Per a nosaltres la crisi és
positiva, ens motiva a millo-
rar contínuament. En el meu
cas concret (Albert Melero),
al ser músic, i anar per aquí i
per allà, aquestes experièn-
cies m'han ensenyat ha
desenvolupar-me dintre el
sector. Des dels catorze
anys que toco pels escena-
ris. Actualment, no és difícil
moure's en aquest món, bé
no és més difícil que moure's
en un altre. A nivell de com-
petència, jo (A.M.) penso que
tots ens sentim impotents
perquè no hi ha feina. Tot i
que no podem queixar-nos,
la veritat.
P: Actualment, que us dema-
nen els clients?
R: Coses grans i quasi gra-
tuïtes. Nosaltres no regalem
res, oferim exclusivitat i bon
tracte i sempre t'intentarem
donar el que els altres no

tenen.  Aquesta manera de
funcionar representa arris-
car-se amb posades en
escena i artistes. Hi ha vega-
des que tu, com a músic,
veus que un artista és bo,
però no l'agafes perquè
saps que no entrarà, no
agradarà, és a dir, ens tro-
bem davant un producte de
qualitat però que no ens
resultarà rendible. En canvi,
hi ha moments en que et llan-
ces de cap.
P: És difícil aixecar un nego-
ci a les Terres de l'Ebre?
R: Aquest territori és un clot
perquè nosaltres mateixos
ens ho hem buscat. Ens fal-
ten llocs per a què la gent

pugui tocar. Per a mi, les ins-
titucions no recolzen prou
els artistes de casa. Quan
dic això, no estic parlant de
subvencions sinó de llocs on
poder assajar, de programar
concerts, d'aquestes coses.
Em fa gràcia que en moltes
festes dels pobles, de tot el
programa de festes, només
un dia està adreçat a la nos-
tra música.
P: Parlant de recolzaments,
Ebre Musik- Ciutat de
Tortosa en seria un, no?
R: Qualsevol oferta d'aquest
tipus és bona tan per a les
persones que segueixen els
certàmens com per als pro-
pis grups. Enguany Ebre

Musik m'ha portat a treballar
amb  el regidor de joventut,
Alfredo Ferré. També, he
estat quan el regidor de
joventut era Emili Lehmann a
qui li vaig proposar aprofitar
la infraestructura que repre-
senta ràdio Tortosa, per fer
un programa centrat en el
concurs, durant el temps
que durava la promoció dels
candidats. Com deia abans,
per ofertar producció del
territori i així, s'ha fet, també
durant aquesta edició. 
P: Enguany els guanyadors
del concurs han estat uns
"artistassos" del territori.
Penses que mereixen guan-
yar?

R: Estic molt content per
Albert i la Banda dels 13, pri-
mer perquè som "col·legues"
i perquè són molt bons pro-
fessionals, que saben on
estan i coneixen molt bé el
món de la música.
Dis-me alguna cosa per
acabar l'entrevista que quedi
bé: (Contesta Albert Melero).
A hores d'ara puc viure del
meu negoci, però tot té un
preu i en el meu cas, la meva
vida personal s'ha vist molt
afectada. I què al 2012
només demano dur a terme
algun projecte que em ronda
pel cap, però que no et puc
dir. En aquest món s'ha d'a-
nar amb peus de plom.

«Albert sempre té la culpa»

Tinc un amic que es
dedica a la música, a
portar artistes i produir
muntatges de tota
mena. Aquest amic es
diu Albert, Albert
Melero i ell, junt amb un
altre Albert, Albert
Subirats, el 2011 van
decidir treballar de
manera conjunta. Amb
aquesta col·laboració
van adonar-se que
podien arribar més
lluny. El Far Grup cen-
trat amb la producció i
el management i
Oversound, una empre-
sa més encaminada a
la sonorització d'esde-
veniments i actes.
L'entrevista és als dos,
però el més extrovertit
és Albert M. i és qui gai-
rebé ha contestat a tot.

Dos socis i els dos es diuen igual: Albert. Una iniciativa empresarial que suma

FAR GRUP I OVERSOUND

«Aquest territori és un clot perquè nosaltres
mateixos ens ho hem buscat. Falten llocs on

poder assajar, programar concerts,... »

ACTUALITAT

DIANA MAR

                                      


