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Una vintena de persones han
participat a Tortosa en l'acció
simbòlica d'ocupar els
ajuntaments catalans,
convocada pels sindicats
UGT i CCOO contra la reforma
laboral. A la capital del Baix
Ebre, els representants
sindicals han pogut lliurar la
moció als grups municipals
del PSC, ICV, i ERC, però no
ho han pogut fer amb cap
representant de CiU -amb
majoria absoluta-, ni del PP, ni
de PxC. Finalment, el cap de
Gabinet d'Alcaldia ha recollit la
proposta de moció de mans
dels secretaris generals
d'UGT i CCOO a les Terres de
l'Ebre.     P3 

Una reforma «injusta» per als treballadors

Segons ha explicat la portaveu de la Coordinadora, Mayte Puell, la convocatòria arriba, precisament, després
d'un mes d'aturada de les protestes amb les festes majors locals de la Candelera i el Carnestoltes amb volun-
tat de mantenir la tensió de la mobilització opositora al projecte després de la presentació de les al·legacions
i la campanya mediàtica iniciada. "Volem fer pressió i demostrar un cop més la unitat del poble en contra", ha
emfasitzat. A l'acte, que recorrerà els pocs centenars de metres entre el passeig Marítim des de la platja de
l'Alguer fins la de Pixavaques, s'ha convidat també els grups de l'equip de govern -CiU- i de l'oposició -ERC, PP
i PSC- a l'Ajuntament, així com els representants de la Confraria de Pescadors. A la foto, un parc eòlic marí.  P8

Concentració contra el projecte Zèfir, a la Cala

Terres de l’Ebre. Detecten al gener
densitats de mosca negra a l'Ebre habituals
dels mesos d'estiu.  

P4

Esports. Diumenge vinent, eleccions per a la
presidència del CF Amposta. Toni Ruiz i Jordi
Pérez són els candidats.

P10

Terres de l’Ebre. De participacions
preferents a deute subordinat: «com canvia
el tema».              
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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 

Quan el lector llegeix el
títol d'aquest article pot
esperar un ampli ventall
de possibilitats: els proble-
mes amb l'aigua potable a
Jesús, les famoses i cares
piscines municipals que
l'alcalde Bel prometia en
campanya i de moment no
veiem enlloc o fins i tot
ressuscitar el tema de
l'empresa Aigües de
Tortosa; però no, el tema
és encara més escanda-
lós: El tema que el presi-
dent Mas va treure ahir va
ser el transvasament del
Roine.
La meva posició és clara-
ment contraria als transva-
saments en general però
les manifestacions del pre-
sident Mas m'han indignat.
M'explicaré: 
Quin sentit té proposar un
transvasament del Roine
si ja està construïda la
dessaladora del Prat? (en
aquest moment no s'utilit-
za a ple rendiment perquè

no és necessària i  l'aigua
surt cara!). Fer un tub de
300 kilòmetres costaria
segons el Govern 1000
milions d'euros, el mateix
que enguany s'ha retallat
en sanitat! Ara bé, segur
que Ferrovial (cas Palau) o
altres grans constructores
amigues (ACS de
Florentino)  en sortirien
beneficiades.
Està el president i els
líders de CiU donat de
facto una aprovació a
obrir la política de transva-
saments que proposa el
ministre Cañete?
I mentre tot això succeeix
els líders de CiU a l'Ebre
no diuen ni ase ni bèstia.

Felip Monclús i Arasa
Vocal de política municipal

d'ERC

CiU té un problema amb l’aigua!

Opinió

Els sindicats han criticat durament la reforma
laboral i han anunciat que el proper 19 de
febrer convocaran mobilitzacions a tot l'Estat
per protestar contra aquesta reforma i que no
descarten convocar més endavant una vaga
general. D'altra banda, han demanat al
govern del PP que obri un procés de negocia-
ció formal per poder debatre sobre aquesta
reforma. 
A les Terres de l'Ebre la resposta ha estat la
mateixa, a un territori afectat per una “econo-
mia submergida” se li demana que surti al
carrer per intentar “frenar” el que es conside-
ra un error. Segons CCOO i UGT la nova llei

laboral “no propiciarà ni creixement econòmic
ni feina, al contrari, farà que la recessió sigui
més profunda, destruirà llocs de treball a curt
termini i farà més greu la situació d'atur que
patim”. Es defensa que les conseqüències a
mitjà termini seran que la nova llei "precarit-
zarà encara més el mercat del treball perquè
s'estimula els empresaris a que mantinguin
els vells defectes, una vella cultura empresa-
rial que portarà més precarietat i farà que
convisquem amb altes taxes d'atur i una eco-
nomia poc productiva". També s'ha advertit
que “generarà més destrucció de llocs de tre-
ball i conflictes a les empreses”. 

Editorial

Una gran protesta per al 19F

Els socialistes de les Terres de l'Ebre estem
a una setmana d'un congrés que ha de ser
decisiu per al nostre futur i Sant Jaume
d'Enveja serà la seu d'un conclave que ha
d'esdevenir clau per tornar a recuperar la
confiança amb la ciutadania del territori, i
construir un partit sòlid i fort per esdevenir
una alternativa real i útil a la majoria social i
política de l'Ebre. Molts cops, malaurada-
ment els titulars previs als congressos des-
virtuen el debat ideològic i programàtic res-
saltant intencionalitats personals dels qui es
postulen o dels qui anuncien que se'n van i
deixant en segon terme el què i donant-li
força preeminència al qui. Els socialistes de
les Terres de l'Ebre hem posat de manifest la
necessitat de generar debat entre la nostra
militància i les nostres agrupacions amb una
ponència política i d'organització que servirà
a partir del dia 25 com a full de ruta per
renovar el nostre projecte i llançar-lo en
força a caminar pel territori.  Malgrat les difi-
cultats que vivim, el socialisme democràtic
ha esdevingut una força política hegemònica
al territori present en tots els consensos i
debats territorials i amb els anys i les respon-
sabilitats que hem assumit hem esdevingut
imprescindibles per articular un territori fort
socialment, ric culturalment i econòmica-
ment preparat per assumir les adversitats. El
PSC es troba en un moment de canvi, d'una
reformulació política que va començar al XII
Congrés i que ara ha arribat a la nostra fede-
ració. Hi ha congressos de canvi i de conti-
nuïtat, el de l'Ebre serà un congrés de canvi.
El lideratge social i polític que el PSC ha tin-
gut amb Joan i Antoni Sabaté ha arribat a la
seva fi i ens cal obrir una nova etapa posant
de manifest els encerts i entenent els errors.
Així és la política i la vida, uns deixen les
seves responsabilitats i d'altres les assumei-
xen per primera vegada. Els projectes polí-
tics però, s'han de renovar, s'han d'adaptar
als canvis i pautes que la societat determina
i els socialistes de les Terres de l'Ebre tenim
l'oportunitat de poder-ho fer. Canviar no vol
dir prescindir de ningú, és prioritzar liderat-
ges nous que han de ser impulsats amb els
consells i les aportacions dels lideratges
anteriors. Un projecte polític inherent a un
territori ha de saber conjugar renovació i
experiència, joventut i maduresa, continuïtat
i canvi. Durant les últimes setmanes he vin-
gut participant en diverses reunions amb
companys i companyes de molts pobles i

comarques per recollir idees i inquietuds per
construir un projecte renovat i il·lusionador
que tingui com a denominador comú la suma
de les sensibilitats de les quatre comarques
que conformen l'Ebre. Moltes de les aporta-
cions són comunes i evoquen la necessitat
d'articular una estructura col·legiada activa i
dinàmica amb veu i capacitat de lideratge,
que doni més protagonisme als nostres mili-
tants i simpatitzants i que sigui capaç d'arti-
cular nous òrgans deliberatius per arribar a
la nostra base política. Ens cal un nou PSC
amb un horitzó clar i un camí per compartir
plegats des de la Palma d'Ebre fins Alcanar i
des de Caseres fins a l'Ametlla de Mar . Tota
aquesta suma d'elements ha d'anar dirigida
per una direcció ambiciosa, preparada i
capacitada per fer possible les demandes
internes i externes que la societat ens formu-
la a diari. Si he de posar-li nom a tota aques-
ta conjugació de factors li poso el de Núria
Ventura. Evoca un nou tarannà, una nova
manera de fer i una ambició pel futur del nos-
tre projecte polític. És la persona necessària
per poder assumir aquesta nova responsabi-
litat. No és un xec en blanc, des de l'alcaldia
d'Ulldecona i des del Parlament ha demos-
trat el seu compromís per la gent de l'Ebre i
pel Partit dels Socialistes de Catalunya.
Estic plenament convençut que ens cal un
nou temps, i des de la meva experiència jove
tant a nivell orgànic com a nivell institucional
la Núria es l'aposta que ens cal, la que ens
mereixem. 

Joan Alginet i Aliau
Portaveu adjunt del PSC a Deltebre

Nou temps per al PSC de l’Ebre, ara Núria Ventura

Opinió

Missatge de l’organització 
d’EbreLíders

L'aturada en el funciona-
ment de les votacions dels
premis EbreLíders, ha estat
motivada per una avaria
detectada en un dels discs
durs principals del servidor
allotjat a Madrid. 
Des de l'aturada del servi-
dor, s'ha estat intentant
posar-lo novament en fun-
cionament sense perdre la
informació emmagatzema-
da.
Finalment, i gràcies a una
tasca ininterrompuda durant
tota la nit, s'han pogut res-
taurar totes les dades dels
premis fins al moment en
què va deixar de funcionar.

Atès que hem perdut un dia
i mig de votacions, l'organit-
zació ha decidit allargar els
temps de les votacions dos
dies més. 
D'aquesta manera, el darrer
dia que es podrà votar serà
el proper 5 d'abril.
Tenim la confirmació de que
a hores d'ara el funciona-
ment dels servidors és del
tot correcte. 

Demanem disculpes a tots
els usuaris per la incidència
patida, i esperem i desit-
gem que no torni a repetir-
se una situació tan greu.
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La manifestació sortirà a
les 12 del migdia de la
plaça del Carrilet. CCOO i
UGT ha lamentat que cap
representant del Govern
municipal de Tortosa de CiU
fós present a l'Ajuntament
per recollir la moció de
rebuig a la Reforma
Laboral. Només foren pre-
sents per recollir la moció,
els representants del PSC,
ERC i ICV que s'han com-
promès a fer-la arribar al
plenari. Amb tot, els sindi-
cats s'han adreçat a l'alcal-
dia de l'Ajuntament de
Tortosa per deixar una
còpia de la moció a fi que
arribi a l'alcalde de la ciutat,
Ferran Bel. Durant l'acció
de protesta, el secretari

general de CCOO a les
Terres de l'Ebre, Josep
Casadó, ha titllat la reforma
laboral del PP d'”inútil, inefi-
caç i sobretot injusta per
als treballadors”. Casadó
ha recordat que els efectes
de la reforma seran dramà-
tics per a la ciutadania de
les Terres de l'Ebre, on l'e-
conomia i l'ocupació es tro-
ben actualment molt afec-
tats per la crisi. “Aquesta

reforma no solucionarà els
problemes de crisi, sinó
que els agreujarà ja que
afavoreix l'acomiadament
de treballadors i també de
funcionaris. Estem desman-
tellant el dret laboral i abo-
cant al treballadors a la
indefensió total i la pèrdues
de drets que hem trigat
anys en aconseguir”. 
CCOO i UGT recelen d'una
reforma "injusta pels treba-

lladors, ineficaç per l'eco-
nomia i inútil per l'ocupa-
ció", asseguren en un mani-
fest. El document demana
que el govern central "inter-
preti el rebuig social" a la
reforma, que convoqui una
mesa de diàleg social, que
enforteixi els serveis
públics i que compleixi els
compromisos entre Estat i
Generalitat. A les Terres de
l'Ebre, UGT i CCOO han rea-
litzat també tancades als
ajuntaments d'Amposta i
Móra d'Ebre, i s'han distri-
buït fulletons informatius als
mercats, comerços i polí-
gons industrials de diversos
indrets de l’Ebre. La moció
de rebuig a la reforma labo-
ral es farà arribar a tots els
ajuntaments de les Terres
de l'Ebre. “Els ajuntaments
que són l'Administració
més propera ha de posicio-
nar-se al costat del ciu-
tadà”, han insistit, fent una
crida a tots els alcaldes i
regidors de les Terres de
l'Ebre a participar en la
manifestació del diumenge
a Tortosa, que sortirà a les
12.00 de la plaça del
Carrilet de la capital del
Baix Ebre.
Les accions contra la refor-
ma continuen avui mateix
amb el repartiment de fulle-
tons informatius al Serveis
d'Ocupació de Catalunya
(SOC) de Tortosa.

Els sindicats fan una crida a la
manifestació del proper diumenge

Uns 25 delegats de
CCOO i UGT han realit-
zat aquest dijous passat
una tancada a
l'Ajuntament de Tortosa
en contra de la reforma
laboral. Els sindicats
han repartit fulletons
amb informació de la
reforma i de la manifes-
tació programada a
Tortosa el proper diu-
menge 19 de febrer en
contra d'aquesta refor-
ma laboral.

CCOO i UGT realitzen tancades als ajuntaments en contra de la reforma laboral

Cap regidor de Tortosa, present en l’entrega de la moció al consistori

REDACCIÓ

El document s’ha presentat a diversos consistoris de les Terres de l’Ebre.
cedida

ACTUALITAT

«Aquesta reforma agreujarà els
efectes de la crisi a l’Ebre, tocats

ja per una economia molt
afectada i sense visió de futur»

Els sindicats no hi veuen la solució
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El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, ha destacat que
els objectius bàsics d'a-
questa Comissió Tècnica
de Seguiment són “analitzar
l'evolució de la plaga de la
mosca negra a tot el territo-
ri ebrenc per poder minimit-
zar al màxim els efectes d'a-
quest simúlid que provoca
un gran malestar a les per-
sones”. 
En aquest sentit, el delegat
del Govern ha informat que
l'objectiu del Govern, i de
totes les institucions que
signaren el passat mes de
desembre el Conveni per
dur a terme Accions conjun-
tes de Prospecció i
Tractaments larvicides al riu
Ebre, “és evitar al màxim les

afectacions que té la mosca
a la ciutadania i per això,
malgrat la situació econòmi-
ca, el Govern prioritzem les
actuacions i aportem tots
els mitjans econòmics i
humans per controlar la
plaga”. 
Així, com ha explicat el
director tècnic del CODE,
Raül Escosa, per primera
vegada després de 5 anys
de tractaments, el passat
27 de gener es va poder
dur a terme ja un primer
tractament contra la mosca
negra, amb un 90% d'efecti-
vitat, malgrat haver-se tro-
bat densitats larvàries més
elevades que alguns mesos
de juny i juliol (100
larves/kg) d'anys anteriors.
De fet, la larva colonitza,
segons els tècnics, tota l'ai-
gua corrent del territori
ebrenc; així amb un volum
menys significatiu també
afecta zones més allunya-
des del riu com la sèquia de
Paüls, la Fontcalda o Alfara
de Carles. 
Davant d’aquesta colonitza-

ció, Escosa ha destacat la
importància de poder admi-
nistrar els tractaments i ha
avançat que, amb tota la
probabilitat, un segon trac-
tament es durà a terme ja la
propera setmana, o bé, en

els propers quinze dies. 
El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, ha presidit aquesta
primera reunió de constitu-
ció que ha comptat també
amb la participació del dipu-

tat provincial, Àlvar Gisbert;
els directors territorials de
Salut, Albert Gómez; del
DAAM, Pere Vidal; la directo-
ra del TES, Carme Bigorra,
i el president del CODE,
Eduard Robert.  

Aquesta setmana s'ha
constituït una Comissió
Tècnica de Seguiment
per al control de la
mosca negra.

REDACCIÓ

Imatge de la presentació aquest dimecres.

Cedida

La nit de dimarts a dime-
cres d’aquesta setmana ja
van quedar interconnecta-
des les xarxes de submi-
nistrament d'aigua pota-
ble de Jesús i Tortosa,
després que el personal
d'Aigües de Tortosa
(EMSP) hagi treballat
durant els últims dies a
contrarrellotge per enlles-
tir una obra que ha
permès posar fi als pro-
blemes de potabilitat pro-
vocats per la presència
de sediments a l'aigua,
com a conseqüència
d'una solsida en el pou

d'origen. Durant les imme-
diates hores a la connexió
es van poder produir
encara alguns episodis de
terbolesa fruit del canvi
en el subministrament,
que va comportar la inver-
sió del sentit de circulació
de l'aigua. Uns episodis
aniran desapareixent pro-
gressivament. Així ho van
explicar l'alcalde de
Tortosa i president
d'Aigües de Tortosa,
Ferran Bel, i el president
de l'EMD de Jesús, Pere
Panisello.
L'alcalde informava que

una vegada es connecten
les canonades es fa la
corresponent desinfecció
i s'inicia el subministre.
Durant les primeres hores
de dimecres passat es
van poder produir-se els
esmentats problemes
puntuals de terbolesa així
com algun tall esporàdic
que tendiran a desaparèi-
xer. Bel i Panisello han
agraït, una vegada més,
la paciència de les veïnes
i veïns de Jesús durant els
problemes en el subminis-
trament viscuts els últims
dies.

Jesús es connecta a la xarxa de
subministrament 

D’aigua potable de Tortosa

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, ha estat taxa-
tiu en afirmar que el
Govern de la Generalitat
s'oposa a un possible
transvasament del riu
Ebre impulsat per l'exe-
cutiu espanyol de
Mariano Rajoy. En
aquest sentit, Recoder
ha avançat durant la
sessió de control del Ple
del Parlament que
dilluns vinent mantindrà
una trobada amb el
ministre d'Agricultura i
Medi Ambient, Miguel
Arias Cañete, i que en la
reunió li explicarà la
posició del Govern
català davant un nou Pla
Hidrològic Nacional
espanyol.

«El riu no
admet cap

transvasament»

L ' A j u n t a m e n t
d'Ulldecona demanarà
al govern espanyol la
"reversió" de la caserna
de la Guàrdia Civil de la

Un viver
d’empreses o

local d’entitats a
Ulldecona

Comissió Tècnica per al control de la mosca negra
Responsables i tècnics dels departaments de Presidència, Salut, TE i DAAM, la Diputació de Tarragona i el CODE

ACTUALITAT

població davant el seu abandonament i estat de
degradació durant els últims anys. 

Des del replegament del cos armat l'any
2008, les instal·lacions han estat utilitzades tem-
poralment com a dormitori per als agents solters
de poblacions veïnes com Benicarló, Peníscola i
Vinaròs fins que l'estat de degradació va obligar a
abandonar l'espai, deshabitat des fa més d'un
any. 
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Un dels municipis de
referència quan a la seva
celebració, és Godall. El
municipi que celebra el
carnaval més antic de
tota la comarca del
Montsià, des d'avui, fins
el proper 21 de Febrer,
amb moltes persones
que esperen la batalla de
la farina, única a
Catalunya. Però, també,
a Amposta, Tortosa,
Ulldecona, Alcanar o
Deltebre trobem actes
importants per celebrar
l'arribada del carnaval. A
Ulldecona per exemple
comencen la celebració
de les festes el divendres

abans de Carnaval.
Amposta en canvi, es
caracteritza per donar-li
molta rellevància a la gas-
tronomia durant aquests
dies. Però tots, tots els
municipis, han ideat dife-
rents maneres de fer
front a la crisi i convertir
la festa en un acte de par-
ticipació ciutada per a
tothom. D'aquesta mane-
ra, trobem el cas de
Deltebre, fins a la data
per al carnaval dels joves
es triava una temàtica
per anar disfressat i que
enguany s'ha optat per-
què el tema sigui lliure i
així que cadscú es dis-
fressi amb el que tingui i
no s'hagi d'invertir diners.
En el cas de l'Ametlla de
Mar, durant els propers
dies 25 i 26 de febrer,
apostaran per les rues
tan per a grans i petits i
música, molta música.
Com la que tocarà la
banda que amenitzarà el
ball que centrarà aquesta
festa al municipi de
l'Aldea. En canvi hi haurà

altres municipis que
tenint en compte la situa-
ció econòmica en què es
troba el país han optat

per aparcar aquesta festa
en pro d'altres que vin-
dran més endavant. El fet
es que d'una manera  una

altra la festa del carnaval
té presència en el nostre
territori i se'n sol parlar
fins final de febrer.

A les Terres de l'Ebre,
quan arriba el carnaval
són molts els municipis
que es preparen per
gaudir d'una festa que
en ocasions s'allarga
durant dies. 

REDACCIÓ
L'alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros,
es mostra disposat a
liderar la pressió territo-
rial per aconseguir que el
Corredor del Mediterrani
torni a ser la prioritat del
govern espanyol. Pel bat-
lle tarragoní, l'anunci de
la ministra de Foment,
Ana Pastor, que el
govern recuperarà com a
prioritari el Corredor
Central pels Pirineus, és
una notícia "molt desafor-
tunada". Ballesteros
defensa el potencial
econòmic del Mediterrani
i creu que "el cafè per a
tots" en un moment d'es-
cassetat de recursos
públics "és perillós per-
què vol dir que acabaran
no fent res". D'altra
banda, el president de la
Diputació, Josep Poblet,
es mostra sorprès i preo-
cupat pel "canvi d'inten-
cionalitat" del govern
espanyol.

Canvis en el
traçat del
corredor?

L’Ebre celebra el carnaval
La batalla de la farina de Godall és una festa única a Catalunya

ACTUALITAT
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Així, el municipi de la Sénia
recupera l'ambulància 24

hores, mantenint alhora
els dispositius d'Ulldecona
i Santa Bàrbara; com
també Deltebre, que
compta des d'ara amb
l'ambulància 24 hores
mentre es conserva l'am-
bulància nocturna al muni-
cipi de Sant Jaume
d'Enveja. 
El primer tinent d'alcalde
de l'Ajuntament de la
Sénia, Eduard Robert, s'ha
mostrat molt satisfet amb
la notícia que li ha comuni-
cat el mateix Albert
Gómez aquest passat
dimecres, perquè “recu-
llen les peticions insistents
que la Regidoria de Salut
ha fet durant aquest
temps, un treball constant
i de manera silenciós, que
ara ha donat els seus
fruits i ens ha permès
recuperar el servei”.
L'Ajuntament de La Sénia
ja va aprovar fa uns
mesos una moció que
demanava ja el retorn d'a-

quest servei 24 hores,
recolzada per les signatu-
res de la ciutadania
senienca. 
Robert ha afegit que
aquest servei d'ambulàn-

cia 24 hores a més també
dóna cobertura no només
al propi municipi, sinó
també els nuclis propers
de la zona dels Ports i de
la franja de Castelló. 

Els nous serveis d'am-
bulància 24 hores als
municipis de La Sénia i
Deltebre entraran en fun-
cionament a principis del
proper mes de març. 

El Departament de
Salut recupera el ser-
vei d'ambulàncies
d'assistència bàsica
24 hores als municipis
de la Sénia i Deltebre.
Segons ha explicat el
director territorial de
Salut, Albert Gómez,
“amb l'elaboració del
Pla de Salut Territorial,
la reordenació dels
recursos i el fet de dis-
posar de 12 mesos per
implementar-ho ens
han permès, junta-
ment amb el SEM,
poder posar en marxa
de nou el servi d'am-
bulàncies 24 hores als
dos municipis”.

REDACCIÓ

El director de Salut, Albert Gómez, amb el primer tinent d’Alcalde 
de l’Ajuntament de la Sénia, Eduard Robert. 

Cedida

L'Ajuntament de Xerta ha
fet arribar aquest dilluns
al Departament de Salut
de les Terres de l'Ebre les
primeres queixes ciutada-
nes després que el CAP
del municipi hagi perdut
les urgències nocturnes. 
El consistori ha acceptat
fer-se càrrec de les quei-

xes i sol·licituds que es
vulguin fer arribar a
Sanitat tal i com els van
demanar els ciutadans en
l’última assemblea. 
L'alcalde de Xerta, Moisès
Fabra, espera que aques-
ta acció serveixi per
poder restablir el servei
d'atenció continuada del

centre sanitari que donava
cobertura a cinc pobles
del nord de la comarca
del Baix Ebre. 
De moment, ja s'han rebut
dues queixes que s’han
atès i que aquest dilluns
vinent s'enviaran al
Departament de Salut a
l'Ebre.

Xerta fa arribar les seves
queixes a Salut

El municipi reinvindica restablir el servei d’atenció continuada

Un bon manteniment de
les xarxes de reg, la
necessitat d'avaluar la
idoneïtat de cada tracta-
ment en funció de la tipo-
logia de les comunitats
de regants i la realització
de seguiments continuats
d'aquests tractaments
són les principals conclu-
sions que han traslladat
als afectats els autors del
projecte Zebrareg, que
ha analitzat la plaga i l'efi-
ciència de les mesures
per aturar-la. El projecte
ha estat desenvolupat pel
laboratori CTM-Flix, en
col·laboració amb el DAR
i amb el finançament
d'ENDESA i l'Associació
Nuclear Ascó-Vandellós
(ANAV).

Anàlisi de la
plaga del

musclo zebra

La Generalitat assumeix
com a pròpia la demanda
de tots els alcaldes de la
Ribera d'Ebre que exigei-
xen que no s'iniciï l'extrac-
ció dels llots contaminats
de l'embassament de Flix
fins que s'acabin les obres
previstes al pla de restitu-
ció. Així s'hi ha compromès
el director de l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA),
Lleonard Carcolé. Aquest
ha assegurat que posarà
aquesta condició sobre la
taula del nou director gene-
ral de l'Aigua, Juan
Urbano López de
Meneses.

Un pla de
restitució per

valor de més de
57MEUR

La Sénia i Deltebre recuperen l’ambulància
Servei d’Assistència Bàsica 24 hores

ACTUALITAT
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El projecte ha estat dis-
senyat per l'empresa
“Logicweb.com”, i la prin-
cipal novetat que ofereix
és que tot el programari
d'aquestes plataformes
està controlat per un ges-
tor central de continguts.

Pel que fa a la Guia de la
Ràpita, es tracta d'una
aplicació gratuïta disponi-
ble a Apple Store i
AndroidMarket, que per-
met descarregar els
recursos turístics sense
necessitat de connectar-
se a la xarxa. 
Per a usuaris de disposi-
tius Java, la Guia es pot
descarregar des del por-
tal web
turismelarapita.com. 
La Regidoria de Turisme
va presentar la Guia de la
Ràpita en la passada edi-
ció de Fitur i el trets dife-
renciadors d'aquest sub-
projecte han estat la
incorporació de la funcio-
nalitat “mapa” amb l'a-
daptació d'un georeferen-
ciador de llocs d'interès,
restaurants i allotja-
ments; així com l'opció
d'Àudioguia web que per-
met conèixer i seguir
totes les rutes turístiques

que ofereix el municipi. 
La Guia de la

Ràpita està disponible en
4 idiomes (català, cas-

tellà, anglès i françès) i
permet consultar la
següent informació:
Descobreix la Ràpita (fes-

tes, tradicions i història),
Què visitar, Gastronomia,
On dormir, Natura i activi-
tats, i Platges. 

La Regidoria de
Turisme de
l'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha
presentat aquesta set-
mana, en roda de
premsa, el projecte
“Ràpita Turisme
Digital”, que consta
d'un 'quiosc digital', un
portal web (www.turis-
melarapita.com) dinà-
mic, i una Guia de la
Ràpita per a
Smartphones (Iphone,
Ipad i Android). 

REDACCIÓ

La presentació va tenir lloc a l’Oficina de Turisme de la Ràpita.

Cedida

Els portaveus del PSC a
les EMD de Bítem, Tere
Castellà, Jesús, Antoni
Sabaté, i Campredó,
Manel Álvarez, acompan-
yats per les regidores
Núria Chertó i Dolors Bel,
han reclamat que els presi-
dents de les juntes veïnals,
de CiU, “deixin aparcat el
partidisme i reclamin les
aportacions que
l'Ajuntament ha de fer d'a-
cord amb els convenis sig-
nats el 2010”. 
La demanda arriba des-
prés que el govern de CiU
a Tortosa, segons el PSC,
no destini “ni un euro” a
inversions per a l'exercici
2012, “quan el conveni en
fixa un mínim de 300.000
euros a Jesús i un mínim
de 70.000 a Bítem i
Campredó”. 
“Vostès s'imaginen que al
govern de la ciutat hi
hagués el PSC i a les EMD
CiU?. Es farien autobusos
per manifestar-se a la
plaça de l'ajuntament i
reclamar els diners que

ens pertoquen”, ha emfa-
titzat Antoni Sabaté, tot
recordant que “el 2005,
durant el mandat socialis-
ta, Pere Panisello, presi-
dent de la Junta Veïnal de
Jesús, es va queixar públi-
cament que l'EMD només
rebia 170.000 euros
anuals per a inversions,
una quantitat que per a
Panisello en aquells
moments era insuficient
per a un poble de 4.000
habitants. Ara, amb 0
euros d'inversió, no s'ha
aixecat la veu”. Per tot
això, Sabaté ha estat con-
tundent: “Els presidents de
les juntes veïnals no poden
mirar cap a un altre costat
per complicitat amb Bel
perquè són del mateix
color polític”. 
Sabaté ha remarcat que
“allò que es signa s'ha de
complir” i ha recordat que
la descentralització passa
per dotar de recursos sufi-
cients els pobles per
poder tirar endavant les
actuacions necessàries”.

“Som conscients de les
dificultats econòmiques i
de la delicada situació de
les finances municipals.
Però és important que
l'Ajuntament reconegui
aquest deute, perquè si no
hi ha un reconeixement, es
perdrà. Jesús ja ha perdut
150.000 euros de l'any
passat i enguany,
300.000. I el mateix
passa a Bítem, que ja ha
aprovat els presupostos i
a Campredó que ho apro-
varan la setmana vinent”,
ha puntualitzat Sabaté.
De la seva banda, la porta-
veu a Bítem, Tere Castellà,
ha lamentat «les pobres
inversions al poble des de
fa cinc anys, on només
s'han fet actuacions en el
marc dels dos plans
Zapatero, en el primer dels
quals Bítem va sortir perju-
dicat, ja que no es va tenir
en compte el nombre d'ha-
bitants a l'hora de planifi-
car l'aportació dels plans
per part del govern de
CiU».

«Bítem, Jesús i Campredó rebran 
0 euros per a inversions»

Així ho denuncien els socialistes

La Coordinadora contra
el projecte Zèfir, que pre-
veu instal·lar una central
eòlica marina experimen-
tal davant la costa de
l'Ametlla de Mar (Baix
Ebre), ha convocat una
concentració de protesta
pel pròxim diumenge, 26
de febrer. L'acte consis-
tirà en un recorregut de
rebuig al projecte pel
passeig Marítim de la
població a partir de les
dotze del migdia. La
Coordinadora pretén
mantenir la mobilització
social al municipi contra
la central experimental,
que considera perjudica
els interessos turístics i
el patrimoni ambiental i
paisatgístic. L'entitat
continua esperant la res-
posta a les al·legacions
presentades contra les
autoritzacions d'ocupa-
ció dels espais per iniciar
les obres d'instal·lació.

Mobilització a
l’Ametlla de

Mar 

La Ràpita presenta «Ràpita Turisme Digital»
L’aplicació de les últimes tecnologies fan del municipi un referent turístic

ACTUALITAT
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A partir de l'inventari de
més de 4.500 oliveres
mil·lenàries al Territori
del Sénia, treballant junts
el sector i les institu-
cions, s'han posat en
valor els seus olis i
ampliat el seu efecte a la
gastronomia i altres sec-
tors. 
Després del primer
Apadrinament de totes
aquestes Oliveres
Mil·lenàries per Oriol
Romeu Vidal, jugador del
Chelsea FC i de la
Selecció Espanyola sub-
21, un altre personatge
singular i gairebé únic,
Juan Echanove, recone-
gudíssim actor de teatre,

cinema i televisió (entre
molts altres, té 2 premis
Goya), protagonista de
Cuéntame i Un país para
comérselo va acceptar
ser Ambaixador urbi et
orbi de totes les Oliveres
Mil·lenàries del Territori
Sénia. 
Fa un mes a Fitur, a
Madrid, Juan Echanove
va adquirir el compromís
de visitar les Oliveres
Mil·lenàries del Territori
del Sénia, mostrant el
seu suport al projecte i
coneixent, en primera
persona, el lloc de la
major concentració mun-
dial d'aquests autèntics
monuments vius.

Projecte del Territori que inclou una reflexió estètica i social sobre el territori i les persones

Conferències sobre la cultura
judeocatalana 

La junta general del Consorci
Memorial dels Espais de la
Batalla de l'Ebre (Comebe)
garantirà l'obertura dels cinc
centres d'interpretació de la
Batalla de l'Ebre al llarg de
tot l'any contractant perso-
nal d'atenció al públic. Així ho
preveu el pressupost d'en-
guany, aprovat per unanimi-
tat en la darrera junta gene-
ral de l'ens i que ascendeix a
309.834 euros. En l'àmbit
de la despesa, els comptes
presenten una reducció dels
capítols destinats a l'execu-
ció de nous projectes muse-
ogràfics, ja que el consorci
ha conclòs pràcticament la
seva fase executiva. Segons
el Comebe, la reestructura-

ció de les àrees tècniques ha
facilitat la consignació
necessària per la contracta-
ció del personal d'atenció al
públic dels cinc centres d'in-
terpretació. Una contracta-
ció que, asseguren, garan-
tirà la seva obertura al llarg
de tot l'any i eradicarà la
dependència de plans d'ocu-
pació existent fins ara, a
més d'assegurar un servei
d'atenció al públic continuat i
organitzat. La falta de recur-
sos havia motivat que,
durant els últims temps,
bona part d'aquests centres
obrís de manera intermitent i
en dates concretes per apro-
fitar l'afluència turística a la
zona. 

La Batalla de l’Ebre «oberta tot l’any»

L'ampostí Yannick Garcia
Porres es el guanyador del
XXè Premi de Narrativa,
Vila de l'Ametlla de Mar, al
que es van presentar 25
obres, tot i que quatre
d'elles es van apartar per
no cenyir-se a les bases.
Yannick Garcia Porres, es
ampostí, tot i que resident
a Barcelona, te 33 anys i es
intèrpret de conferències,
traductor i corrector per a
diverses editorials. Segons
Yannick Garcia Porres,
«Aquesta es la primera
vegada que escric
seriosament en prosa i
estic content d'haver
guanyat. Que tingui poques
publicacions no vol dir que
no faci temps que ho
intento. Fa temps que
escric, hi ha novel·les que
es queden al calaix i

d'altres coses que intentes
moure però no surten, però
aquesta vegada si i n'estic
molt content». L'obra
guanyadora ha estat
Barbamecs, «un recull de
vuit relats on hi trobem una
sèrie de personatges que
la única experiència
comuna que tenen es que
es creuen intel·ligents,
madurs i amb solucions
pels seus problemes, i la
vida els demostra que
sempre hi ha sorpreses pel
camí. Es un llibre que he
anat escrivint en l'últim any
i mig». Com es habitual, a
més dels 3000 Û del premi
en metàl·lic, el guanyador
veurà publicada la seva
obra per Cossetània
Edicions, la qual veurà la
llum al voltant de la Diada
de Sant Jordi. 

Yannick guanya el XXè Premi de
Narrativa, Vila de l’AmetllaAlhora, és una reflexió estèti-

ca i social sobre el territori i
les persones, sobre com s'hi
relacionen i interactuen. El
projecte l'inicien el dissenya-
dor gràfic Jaume Martínez, el
fotògraf Guillermo Barberà i el
realitzador Santi Valldepérez,
tots ells amb més de deu
anys d'experiència professio-
nal en els seus camps i molta
experiència en el sector edito-
rial. 
Tots tres actualment residei-
xen a les Terres de l'Ebre des-
prés d'haver treballat fora
durant anys, principalment a
Barcelona, però també per
Europa i Sudamèrica. terres
és un espai obert per a la

intervenció de col·laboradors
de múltiples camps, des d'ar-
tistes visuals i sonors fins a
escriptors o pintors. El format
inicial serà el de revista on-line
a terresmagazine.com, amb
versions per a tablet i pàgina
web. També s'editarà un
número-resum anual i es farà
un tiratge de flyers de cada
edició de la revista que es dis-
tribuirà per tot Catalunya.

Cada número constarà de sis
reportatges que s'aniran acu-
mulant de manera progressi-
va a l'arxiu del nostre web. La
segona part de la revista serà
una guia de restaurants, allot-
jaments i serveis de les
Terres de l'Ebre. “Pobles,
rutes en bicicleta, en llagut, a
cavall o a peu, personatges
destacats i persones del
terreno... Els oficis i les afi-

cions característiques del
territori de l'Ebre... 
Els productes i la cuina de
mar, de muntanya i de riu...
tot això és terres”. 
Aquest projecte s'adreça a
tot tipus de persones sensi-
bles a la bellesa del paisatge
i a la proximitat de la gent de
l'Ebre, amb ganes de conéi-
xer raconades d'un territori
encara per descobrir. 

Presentació del número #00 
de la revista Terres

Avui divendres, 17 de
Febrer, es presenta el
número #00 de la revista
Terres. La festa tindrà
lloc al Centre d'Art de les
Terres de l'Ebre, a
Amposta, sobre les 20
hores i s'allargarà fins
després de la mitjanit
comptant amb diferents
actuacions en directe,
dj's, vj's i performances.
Terres és un projecte de
difusió de les Terres de
l'Ebre, de la cultura, de la
gent, i del paisatge, dels
seus productes i de la
seva gastronomia.

Presentació del primer número de Terres.

cedida

Echanove visita les Terres de l’Ebre com a
ambaixador de les oliveres mil·lenàries

Les terres del Sénia compten amb 4500 oliveres mil·lenàries

ACTUALITAT

REDACCIO

L'Ajuntament de Tortosa
ocupa, des del passat
mes de gener, la
presidència semestral
de la Xarxa de Jueries
d'Espanya. I és per això
que l'Antena Cultural
Tortosa de la Universitat
Rovira i Virgili (URV),
juntament amb
l'Ajuntament de la capital
del Baix Ebre, han
organitzat un cicle de
conferències sobre la
cultura judeocatalana. El
cicle arrencava aquest
passat dijous 16 de
febrer a les set de la
tarda a l'aula magna del
campus Terres de l'Ebre.

Hi constarà de quatre
conferències, una per
més, on totes aniran
càrrec del professor
Andreu Lascorz,
president d'ARCCI,
president del Fórum
OLEI a Catalunya,
hebraista i escriptor.
Cadascuna tractarà un
aspecte diferent
vinculada amb la cultura
judeocatalana i la seua
vinculació al territori:
aspectes com el paper
de la dona jueva als
calls, l'alimentació a les
comunitats jueves o la
presència de jues a
Tortosa.  

Festa Llatina de carnaval a L'enclave de Deltebre, demà dis-
sabte amb entrada gratuïa. Vine a disfrutar dels ritmes lla-
tins durant tota la nit! Qui porti disfressa entrarà en el sor-
teig d'un premi d'un mes de classes gratuïtes de balls de
saló per a dues persones.

Actualitat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Ja poc queda a dir. Els dos can-
didats han fet campanya i han
emès els seus plantejaments
en forma de programa per diri-
gir l’Amposta. Tots dos han fet
les seues exposicions i s’han
pogut seguir per Canal TE i en-
cara es podrà fer avui diven-

dres. Per acabar de tenir més
conclusions.

Es l’hora de la veritat. 302
socis decidiran.

Una jornada històrica. No ha
hagut possibilitat d’unir es-
forços. Potser, tot plegat, cre-
arà divisió. Però ha estat el de-
senllaç. Important que s’acabin
les eleccions i que els jugadors

puguin cobrar el mes de de-
sembre i que hi hagi més esta-
bilitat.

Tot farà falta i és que en el
planol esportiu, que no ha de
quedar submergit diumenge, el
partit és una final, clau. Es el
primer dels dos que jugarà
l’Amposta seguits a casa. No
es pot fallar. L’equip va perdre

diumenge amb polèmica al
camp de la Muntanyesa (1-0).
Un penal no xiulat en els da-
rrers minuts al debutant, el rapi-
tenc Sergi José, va comportar-
la. Fabregat va protestar. Fou
expulsat, així com Manel (s’ha
recorregut). El tècnic ha parlat
amb el comitè tècnic d’arbitres
català i ha declarat públicament
que el que l’àrbitre ha escrit a
l’annex “és fals. En cap mo-
ment li vaig dir tot això que ha
posat. Es mentida”.

El dia de les eleccions

L’urna decidirà diumenge.
A partir de les quatre de
la tarde s’iniciarà la jorna-
da electoral, a les oficines
de l’estadi. Sobre dos
quarts de vuit es tancarà.
Llavors es coneixerà el
nou president. Toni Ruiz i
Jordi Pérez són els candi-
dats. Ells han fet campan-
ya en els darrers dies
amb rodes de premsa i
també amb una trobada
amb els socis. Dimecres
van estar a Canal TE. Avui
divendres encara es po-
den veure les entrevistes.
A les 15.30 i a les 22.50
hores.

DIUMENGE VINENT

19 de febrer: el CF Amposta viurà una jornada històrica. 302 socis escolliran el nou president

Després del descans, Ascó-Rapitenca

M.V.

La Rapitenca és més líder,
després del derbi

Ja esperant el líder

Toni Ruiz i Jordi Pérez, els dos candidats, a Canal TE.

Diumenge, el CF Amposta
viurà una jornada històrica.
Unes eleccions a la presidèn-
cia. Segurament, i en plena jor-
nada de descans en la resta
del futbol ebrenc, hi haurà un
ambient especial a l’estadi. Tot
això sense oblidar que el partit
és més que important, una fi-
nal perquè l’equip pugui seguir
viu i amb opcions de per-
manència.

Serà l’hora de la veritat. El
soci decidirà qui serà el nou
president del CF Amposta.

Unes eleccions en un club
modest, de Tercera divisió, té
diverses lectures. La primera
és que està viu i que hi ha molt
de sentiment darrera. En l’èpo-
ca que estem passant de crisi
generalitzada, amb penúries
econòmiques per tot arreu i
amb greus problemes en la
majoria dels clubs, que hi hagi
tan d’interés per accedir a la
presidència s’ha de valorar. 

Es ben cert. Però també cal
veure que l’entramat electoral
pot comportar escletxes, divi-
sions en l’entorn, una vegada
no ha hagut possibilitat d’unir
esforços. 

Jo penso que no ha de ser
d’aquesta forma i que un cop
passin uns dies de les elec-

cions, aquestes han de quedar
com una anècdota. No sé, el
temps ho dirà. 

En qualsevol cas, jo em que-
do amb la vitalitat que té el club
i que fa que sigui la conclusió
positiva després de que se n’-
hagi parlat massa de l’entitat i
de la seua part fins i tot més in-
tima. Això no agrada però cal
mirar-ho des de la perspectiva
que el club té futur. 

Pel que respecta les elec-
cions i quan ja s’apropa el diu-
menge he de manifestar que,
d’entrada, es preveu certa
igualtat. Aquest és el baròme-
tre que es detecta a manca de
dos dies, segons he pogut sa-
ber. 

Es parla de que el futbol ba-
se pot arropar a Jordi Pérez i
que no estaria amb Ruiz.  Però
caldrà saber finalment que de-
cideixen tots els socis derivats
d’aquest futbol base. I, per aca-
bar, també es parla de que pot
existir-hi influència política que
pot fer decantar vots que po-
den determinar cap a un costat
o cap a l’altre. La veritat és que
jo no ho sé. Però es comenta.
Ja veurem.

El que és segur és que
guanyarà el CF Amposta. El
sentiment que genera.

Sentiment per un club

L’opinió de Michel

VA GUANYAR EL TORTOSA (1-0) FC ASCÓ

El president de la FCF va estar a la Devesa

Subies visita l’Ebre
AMB MOTIU DEL DERBI

La Rapitenca va assolir diumen-
ge la novena victòria seguida.
Fou contra el Tortosa, en el der-
bi (1-0). Va ser un partit que els
rapitencs van dominar-lo territo-
rialment al primer temps. El Tor-
tosa perdia la pilota massa ràpi-
dament i per això es veia
obligat a defensar més enrera. I
existia molta distància entre la
seua línia de darrera i els juga-
dors ofensius. La Rapitenca va
tenir més la pilota i va aprofun-
fir, creant un parell d’opcions
clares. El Tortosa, però, estava
ben armat. Malgrat això, fou en
un córner quan la Rapitenca es
va avançar. Jugada d’estratègia
i Gerard que va posar el cap

fent l’1-0. A la represa, el Torto-
sa va arriscar amb l’entrada de
Sergi Ventura. I va tenir més
profunditat. Va controlar més el
joc i va fer que fos la Rapitenca
qui defensés més prop de la
seua àrea. Els rapitencs van es-
tar espessos i no podin sortir
del darrera. No obstant, no van
deixar fisures i el Tortosa no va
gaudir d’opcions excepte una
acció de Marc Alegre per l’es-
querra a la que no va arribar
Alex i una centrada-xut (de cór-
ner) d’Albert Arnau que va anar
al travesser.

En els últims minuts, amb el
partit trencat, llavors sí que els
rapitencs van disposar d’espais
i de possibilitats clares, per a
poder sentenciar. L’1-0 fa més
líder a la Rapitenca. El Tortosa
torna a la zona de descens
però amb el cap alt i amb una
emprenta de que té arguments
i maduresa per sortir-se’n. 

Avui a Canal TE

El cap de setmana hi ha
descans a la Primera

catalana

Descans

L’Ascó va sumar un empat de
prestigi al camp del Tàrrega (1-
1). De moment, el seu
‘Tourmalet’ s’està saldant amb
empats i en partits en el que
fins i tot al final hagués pogut
traure alguna cosa més.
El Tàrrega, emulant la seua tra-
jectòria de temporades ante-
riors, es desunfla quan arriba
l’hivern. Segurament no deu
ser el fred el motiu però coinci-

deix. Isma Rojas va avançar
l’Ascó i, tot i l’empat de l’equip
lleidatà i les possibilitats que va
tenir per fer el segon, va ser
l’Ascó qui va acabar gaudint-ne
per guanyar. Un gol anulat,
com en la jornada passada
contra el Júpiter, fou una de les
opcions per als de Rubio.
L’Ascó juga contrarrellotge per
cremar tots els cartutxos que li
queden. No pot fallar.

Andreu Subies, president de
la FCF, va estar diumenge a
les Terres de l’Ebre, concreta-
ment a la Ràpita on va veure
el derbi ebrenc de la Primera
catalana. 
Subies, a la foto juntament
amb el directiu de la
Federació, el rapitenc Tomàs
José, va atendre als mitjans
de comunicació en acabar el

derbi, a la sala de premsa de
l’estadi de la Ràpita. Allí va fer
balanç del primer any de
mandat i també va parlar de
la Mutualitat, un dels temes
que més preocupa als clubs. 
Així mateix, amb motiu del
derbi, van estar a la llotja les
autoritats de les dues locali-
tats. En general, unes 500
persones van estar a l’estadi. 

A les 15.30 i a les 
22.50 hores. I també a:

vimeo.com/
channels/mesesports

Partit diumenge

Enmig, a les 18 hores,
partit important

contra el Vilafranca.

Una acció d’un partit de l’Ascó, d’aquesta temporada. 
IRIS SOLA
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El Roquetenc va empatar contra un dels cuers, el Vila-seca (2-2). Va
fer una primera meitat per a recordar: “tot i les dificultats per l’estat
del terreny de joc, va ser la millor de la lliga”, deia el tècnic Camare-
ro. Barrufet i David van reflectir el joc dels locals amb gols. Però a la
represa, “vam baixar. El gol rebut poc abans del descans va pesar
massa i no vam saber llegir el partit. Vaig intentar reconduir-ho però
tampoc em va sortir bé. La segona part va ser per oblidar i el Vila-se-
ca va empatar”. El Roquetenc, tot i l’ensopegada, és tercer. Amb el
Vilaseca va debutar a la banqueta, Antonio Dominguez.

Villegas, al Catllar. Un davanter experimentat, al Poble Sec i Mun-
tanyesa, entre altres, va debutar amb el Catllar contra l’Olímpic (6-1),
fent un hat-trick. El Catllar no renuncia a res. L’Olímpic va avisar pri-
mer però després es va diluir. A la represa, amb el 4-0 i amb deu, no
va haver-hi història. Els morencs segueixen compromesos. 

La segona part condemna al
Roquetenc, contra el Vila-seca

VILLEGAS DEBUTA AMB EL CATLLAR (6-1)

L’Alcanar va deixar escapar una bona ocasió per fer un salt qualita-
tiu. Va empatar a Camp Clar (2-2). Un empat meritori des del punt de
vista que l’equip perdia a la represa 2-0. I que va empatar en els da-
rrers minuts. Però insatisfactori si es recorda la primera part que va
fer l’equip quan va perdonar la vida al rival. A la segona meitat va acu-
sar-ho perquè en dues accions en que l’equip va estar tou en l’aspec-
te defensiu, els locals van avançar-se amb el 2-0. 

Va tenir resposta l’Alcanar i empataria amb gols de Vates i de Jan.
I va disposar encara d’opcions per haver pogut fer un altre gol i guan-
yar. 

La realitat és que la categoria està tan anivellada que és complicat
poder encadenar dues victòries seguides i poder fer salts de qualitat.
Per l’Alcanar eren baixa: Carlos Gilabert, Andreu, Pavel, Pau Castro i
Saül. 

L’Alcanar acusa certa fragilitat
defensiva a Camp Clar

SEGONA CATALANA

El Catalònia segueix progressant i allunyant-se de la zona comprome-
sa de la taula. Va empatar a Cambrils (1-1). Un punt que cal conside-
rar-lo com a positiu però que va poder saber a poc tenint en compte
que els de Talarn van poder decidir a la represa. Lluís Fornés va mar-
car el 0-1 al primer temps, quan els ebrencs van controlar el partit i
van gaudir de més opcions com un gol anulat a Reyes. 

A la represa, el Cambrils va pressionar més amunt però, quan va
deixar més espais, el Catalònia va poder sentenciar amb dues oca-
sions per a fer-ho. Del possible 0-2 es va passar a l’empat local amb
un tret llunyà que semblava que no portava perill però que va compor-
tar l’1-1. Fou una acció un xic desafortunada pels jesusencs. En els
darrers minuts, la incertesa va presidir el duel perquè el Cambrils va
creure en la victòria. L’empat final clarifica una mica la situació del Ca-
ta (ha de seguir en aquesta línia). El Cambrils segueix apretat. 

El Catalònia perdona la sentència i
cedeix un empat a Cambrils

10 PUNTS DE 12

La Cava va guanyar el Bona-
vista en el debut de Santi Forner
a la banqueta. I no va tenir-ho fà-
cil perquè el visitant Chacon va
avançar en dos cos el seu
equips. Màxima efectivitat del
cuer que va aprofitar les conce-

sions defensives locals. Aaron
va marcar el gol del primer em-
pat del CD la Cava. Amb l’1-2,
avançada la represa, tot va ser
precipitació. L’equip, però, va
traure orgull i amb Kazu emer-
gent al centre del camp i un Fe-

rran esplendit, va remuntar. Dos
gols, un de penal, de Ferran van
permetre la remuntada i seumar
tres punts de gran valor tenint
en compte que amb els darre-
res esdeveniments, no guanyar
el cuer hagués estat un drama.

I més tenint en compte que
sense haver guanyat en les da-
rreres setmanes, era necessari
sumar els tres punts per allun-
yar-se de la zona conflictiva.
Santi Forner, el tècnic, va estar
dilluns a Canal TE.  

La Cava remunta i obté tres punts vitals
en el debut de Santi Forner

SEGONA CATALANA

El Gandesa va vèncer a Morell (2-3) en un partit en què va fer un punt
i seguit en la seua trajectòria ascendent. Va guanyar al camp d’un dels
líders. I és la setena victòria fora de casa. Roger va capgirar el gol ini-
cial dels morellencs. L’1-2 fou poc abans del descans. Va fer mal al
Morell que a la represa va intentar-ho i gaudir d’opcions. Però també
el Gandesa, impecable al contraatac. Soriano va tenir dues opcions i
a la tercera va fer l’1-3. Tot i el gol local en temps afegit, el triomf no
es va escapar. Bona feina de l’equip i també dels cos tècnic.  

El Gandesa fa un pas de gegant per
consolidar-se a la part alta de la taula

VA GUANYAR AL CAMP D’UN DELS LIDERS

El cap de setmana vinent hi ha
descans en el futbol regional. 

La conclusió del tram de cam-
pionat disputat durant el 2012
és que el Torredembarra se-
gueix ferm i és líder en solitari. El
Morell ha demostrat que no és
insuperabe i la resta estan im-
mersos en una regulaitat pròpia
de la competitivitat de la catego-
ria, força igualada. Des equips
més regulars en aquestes darre-

res jornades és el Jesús i Maria.
Ha assegurat els partits de casa
i fora ha puntuat en quatre
camps complicats, d’equips
capdavanters: Roquetenc, Mo-
rell, la Cava i diumenge a Bítem.
Són set jornades sense perdre i
l’equip que tirar per amunt.

I a Bítem va acaronar la victò-
ria (1-1). Els locals, intermin-
tents, van empatar en temps
afegit quan el J.i Maria va dispo-

sar de l’ocasió per sentenciar
amb el 0-2.  Els de Torres van
començar millor el partit. Van
controlar el joc durant la primera
mitja hora i van gaudir d’una oca-
sió clara, de Ferreres. El R. Bí-
tem no tenia frescura al centre
del camp, estava espès i li cos-
tava superar l’entramat defensiu
d’un Jesús i Maria ben armat al
darrera, amb el lideratge d’Al-
bert. A la represa el partit es va

obrir més. El R. Bítem seguia
irregular però tenia possibilitats
igualment que el Jesús i Maria.
El derbi estava obert i hi havia
qualitat individual al camp. Lla-
vors va aparèixer el mestre: Pier.
Un gol antològic va ser el 0-1.
Joan Esmel va poder sentenciar.
El R. Bítem havia fallat en els da-
rrers metres. Fins que en temps
afegit, una rematada de J. Ra-
mon va significar l’empat (94’).

Jornada de descans
El Jesús i Maria hi arriba reforçat amb set seguides sense perdre

SEGONA CATALANA

Pier va marcar un gran gol, a Bítem. Per emmarcar. Era el 0-1.

CANAL TE

El R. Bítem porta cinc
punts dels darrers quinze.
No ha pogut enlairar-se.

Dinàmica
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Ha costat però el Santa Bàrbara ha reaccionat. Ja porta 13 punts de 15,
quatre victòries i un empat. Ha sortit de la zona conflictiva de la taula i ja
mira el futur amb més optimisme. Jordi Roca va dir que era qüestió de
temps i aquest li ha donat la raó. Hi havia equip per aconseguir-ho i no era
normal estar tant de pega. La diferència està en què ara la pilota entra
més que no pas jornades enrera.

Diumenge va guanyar a Godall, en el derbi (0-2). I això que cal dir que
el Godall, al primer temps, va perdonar. Va tenir dues opcions per haver
decantat el partit al seu favor. Però va perdonar. I el Santa, a la represa,

no va fer-ho. Cornejo va marcar el 0-1
(50’) i Fidel (72’), sentenciava. Després,
amb el partit fracturat, els de la plana ja
van gaudir de noves oportunitats. 

El Santa Bárbara segueix escalant,
amb el triomf a Godall 

TERCERA CATALANA

Catalònia i Corbera es van enfrontar dissabte en un duel amb doble valor
en la lluita per la permanència. Tots dos equips s’hi jugaven molt en aquest
sentit. El Corbera va pegar primer i amb un gol de Dani Garcia, un dels da-
rrers fitxatges, es posava per davant al primer temps, període que fou igua-
lat. A la represa, el veterà Benitez, una altra incorporació del Corbera (junta-
ment amb una anterior de Franc Moreno), va aconseguir el 0-2. Els
corberans tenien la confrontació encarrilada però a la Santa Creu ja sé sap
que tot pot canviar en un minut. I així va ser. Ramon Masip va reduir distàn-
cies amb l’1-2 que posava emoció i també als locals dins del partit. El Cor-
bera va haver de defensar més enrera i el Catalònia va poder pressionar
més amunt. A manca de cinc minuts pel final, un penal protestat pels visi-
tants “les mans foren involuntàries” va significar el 2-2, obra de Francesc.
Ningú va quedar satisfet però sobre tot els de Corbera que guanyaven 0-2. 

Catalònia-Corbera, empat 
que no satisfà a ningú

TERCERA CATALANA

Una setmana més hem de parlar del gran moment de l’Aldeana. Ha sa-
but engranar totes les peces i aquí estan els resultats: deu jornades sen-
se perdre. El Perelló, però es va avançar en el marcador, al primer temps,
quan l’Aldeana havia tingut bones ocasions. I ampliaria l’avantatge a la re-
presa. Ivan, un dels revulsius (73’), feia el 2-1. El partit estava bonic i obert.
Tudela marcava el 3-1, de falta. Llavors va aparèixer la inèrcia d’aquest
equip, en línia ascendent cada jornada. Penal a Edu que transforma Ivan.
El duel va acabar elèctric i seria Marc Viudez, arran d’un córner, qui va es-
tablir el 3-3 definitiu. El Perelló segueix millorant però no troba el premi
amb un triomf. Està a sis punts de les posicions compromeses. 

A El Perelló, punt i seguit en la ratxa de la UE
Aldeana: deu jornades

TERCERA CATALANA

El Sant Jaume va guanyar el Pinell (1-0). Una victòria valuosa per su-
mar la segona victòria seguida com a local. El club, com els altres,
està passant per dificultats econòmiques i està a l’espera de la sub-
venció municipal i d’altres ingressos per a poder pagar els jugadors.
Borrell ha estat baixa, però la resta i el cos tècnic continuen. El Pinell
va dominar més al primer temps quan va fer dos pals (Cornejo i Julio).
Però a la represa, reaccionarien els locals mentre el Pinell es va aco-
modar en el partit. Manelet, que continua, i Abraham van tenir opcions
però fou Murri qui va marcar un gol que val un triomf d’orgull. D’altra
banda, Móra la Nova i Horta van empatar (2-2). Lucas avançaria els lo-
cals mentre que Isaac i Sisco, en cinc minuts a la represa, van remun-
tar. L’Horta podia decidir però el Móra va pressionar i va assolir l’em-
pat amb el gol de Ramon. Els hortencs van acabar amb nou. 

Murri dóna un triomf valuós al Sant
Jaume. Móra la Nova i Horta empaten

L’HORTA RECUPERARÀ DEMÀ EL PARTIT AMB LA SÉNIA

L’Ampolla va guanyar el Tivenys (1-0). Va patir molt perquè, tot i dur
la iniciativa en moltes fases, es va trobar amb un rival ben posat i
motivat. El Tivenys va respondre en l’aspecte defensiu i amb una
bona feina al centre del camp va dificultar la creació dels locals.
L’Ampolla va gaudir d’ocasions però també el Tivenys va tenir la
seua, clara, amb el 0-0. Amado, que estava a la banqueta, va sor-
tir i va resoldre aprofitant un rebuig a la frontal i amb un tret mar-
ca de la casa. L’Ampolla, després de dos empats, es refà i està a
dos punts del líder. Ha guanyat vuit partits per la mínima. La Sénia
va golejar l’Ulldecona en el derbi (4-0). Dos gols seguits (30 i 34)
de Carlos i Ramon van decidir. A la represa, no va haver-hi història.
Chescu, de penal, i Ramon, amb una obra mestra, van fixar el 4-0. 

L’Ampolla i la Sénia no perden l’ocasió de
reduir l’avantatge amb el líder

TERCERA CATALANA

El Camarles viu una temporada per emmarcar. Un nou projecte, ba-
sat amb joves jugadors que la temporada passada van competir a la
juvenil Preferent. I que no van guanyar. L’aposta ha estat per ells i amb
el tècnic que tenien, Bartolo Meca, la inèrcia és més positiva. I exito-
sa. Tot surt bé, a més de que l’equip està implicat i compromès. Diu-
menge va assolir una victòria inverosímil contra el Deltebre (3-2). L’e-
quip visitant va avançar-se amb els gols de Reverté i de Pastor. A la
represa, el Deltebre tenia el partit controlat. Fins que va arribar l’1-2,
obra del pichichi Marc Prades (75’). Llavors el Camarles va intensifi-
car el seu domini i va buscar la remuntada, amb caràcter i convenci-
ment. Francesc, ja al minut 91, va marcar el 2-2 i, en la darrera juga-
da del duel, un juvenil de primer any, Enric, va aconseguir el 3-2
davant del deliri del públic i les protetes visitants en considerar, com
els va passar a l’Ametlla, que s’havia afegit massa temps. El Camar-
les és quart. El Deltebre fa nou jornades que no guanya. 

Remuntada èpica de la revelació, el
Camarles, contra el Deltebre

TERCERA CATALANA

El Vilalba va guanyar contra
l’Ametlla (3-2) i, d’aquesta
forma, segueix progressant,
sent ara cinquè. L’Ametlla, per
la seua part, veu com els per-
seguidors li redueixen distàn-
cies. Té dos punts d’avantat-
ge respecte el segon classifi-
cat, l’Ampolla i sis sobre la
Sénia, tot i que aquests
darrers amb un partit menys
que han de jugar demà (jorna-
da de descans) a Horta.
El líder cal dir que es va adap-
tar bé al partit. I al primer
temps va estar ben posat. Va

saber refer-se al gol del local
Anton. Xavi Callau i Tono van
remuntar.
Però a la represa, l’Ametlla va
baixar. Va perdre pistonada. I
el Vilalba, més posat i amb
més intensitat ofensiva, va
guanyar metres fins a poder
empatar. Yalti va assolir el gol
de l’empat. L’Ametlla no podia
tenir la pilota i, a més, la per-
dia amb massa rapidesa. No
podia sortir del darrera. I això
va fer que la pressió del con-
junt de la Terra Alta fora més
intensa. A manca d’un quart

pel final, Yalti, un dels goleja-
dors del Vilalba, repetia i mar-
cava el 3-2.
Posteriorment, els locals van
saber mantenir el resultat i
van sumar una victòria de
prestigi i que els referma la
seua millora. Gaspar
Estupinyà, tècnic del Vilalba,
valorava la victòria “estic molt
satisfet de l’actitud i el treball
de l’equip”. Balfegó, tècnic de
la Cala, deia que “vam estar
molt bé al primer temps però
a la represa ens vam perdre i
vam sortir del partit”.

Més emoció: el líder l’Ametlla cedeix a Vilalba 
i la part alta de la taula s’ajusta

Yalti va remuntar a la represa, amb dos gols. L’Ametlla guanyava al descans (1-2)

TERCERA CATALANA

Prepareu el cava que a la Ràpita ja sonen
les campanes de "Campions, Campions".
Fa diversos mesos els vaig dir que la
Rapitenca seria campió, està escrit. Cap
aficionat, ni el mateix president, ni el senyor
Teixidó, ni el senyor Fernando, la millor veu
d'aquest club radiant els partits d'aquest equip, podien dir-ho
amb tanta seguretat i, a sobre escriure, que la Rapitenca seria
campió. Només jo ho vaig afirmar. Jo només dic que encerto, de
moment, i la Rapitenca serà campió el 29/04 contra el Valls, jor-
nada 29. És més, els explicaré més coses. Teixidó està renovat
per a la propera temporada i per a les que vindran perquè volen
convertir aquest senyor en l'Àlex Ferguson de la Rapitenca. L'èxit
d'aquesta temporada naturalment està primer en la tornada del
senyor Ramon com a president, segon, en els seus jugadors,
però el que té el major mèrit és el de l'entrenador Teixidó que, a
més de ser un bon entrenador, sap llegir bé els partits. Els vaig
a avançar com a exclusiva, la Rapitenca té emparaulats a cinc fit-
xatges d'aquesta comarca per la propera temporada i no vol fer
un equip per mantenir-se i res més, vol construir un equip potent
per no patir. Nou jornades consecutives guanyant, un gol encai-
xat cada 133 minuts, aquesta Rapitenca no perdona ni als seus
companys d'aquestes terres, va guanyar el Tortosa  i d’aquí a una
setmana pot fer-ho a l'Ascó. Només una cosa, no funciona en
aquest club la gran quantitat de massa social que es va perdre,
tant de bo tornin a veure al seu equip que total, si pugen de cate-
goria, aquest club només estarà tres categories més avall del
Barça.
SUPER ALDEANA. Van cessar a l'entrenador, va arribar Ramon
Barbosa, van fitxar a Ivan Fumadó (ja s'ha col·locat entre els
dotze màxims pitxitxis) i no era titular al Jesús i Maria, i la vida ha
canviat en aquest equip, deu jornades sense perdre, l'equip més
compacte en defensa, un equip jove que promet per a la prope-
ra temporada. Les estrelles en aquest club són a la directiva,
encapçalada per Fortunato i Pedro Uria que són les ànimes d'a-
questa gran entitat.
HI HA CRISI A L'AMETLLA?. Ja ho vaig dir, podria tenir una
segona volta complicada, no va passar la prova a Vilalba i d'aquí
a deu dies va a la Sénia, camp difícil i té altres desplaçaments
complicats: a Camarles, Sant Jaume, Pinell i com a postres la visi-
ta de l'Ampolla que anirà a pel partit al camp de la Cala. Si d'aquí
a deu dies, el Godall puntua a l'Ametlla els asseguro cent per cent
que perdrà a la Sénia i si això passa, podem veure un final de lliga
bestial. Per cert, Balfegó ja està renovat per a la següent tempo-
rada amb l'equip de la seva vida que de ben segur pujarà. 
ELS NOUS EQUIPS DE TERCERA CATALANA
Va acabar la primera fase de la quarta Catalana, sis equips s'han
classificat, el R. Bítem B, el Flix, el Campredó, l'Atlas, el Benifallet
i el Bot. Tres d'aquests ascendiran, els meus favorits, el
Campredó, el Flix i el Benifallet, només demano als equips en
aquesta fase final i les seves aficions, sentit comú i bons ali-
ments.
QUIN ÉS L'ENTRENADOR IDONI PER A LA CAVA?
La temporada passada en aquesta zona, a la desapareguda 1a.
Regional, només dos entrenadors van ser cessats Roberto Cantó
(La Cava) i Morales (Gandesa), cap dels quatre equips que va bai-
xar, l'Ampolla, la Sénia, l'Aldeana i l'Ulldecona van prescindir dels
seus entrenadors. Aquesta temporada, fins ara, només un tècnic
no segueix, Sergi Navarro a La Cava, pel 0-6 davant del líder, des-
prés es va perdre contra el Gandesa 5-1 i el diumenge va aparèi-
xer la verge a l'equip de La Cava que va guanyar el cuer in-extre-
mis, en els últims minuts remuntant un 1-2. Això demostra que
els entrenadors no són els culpables dels resultats, és un col·lec-
tiu de persones, jugadors i cos tècnic. Jo desitjo el millor a la
Cava però amb la quantitat d'entrenadors que hi ha en aquestes
comarques, van a fitxar Santi Forner (Vinaròs). Per això es fa una
mica més d'esforç i es fitxa a Van Gaal. Jo sé qui ha de ser l'en-
trenador de la Cava, però de moment no vol ser-ho.

HI HA CASUALITATS A LA 2a CATALANA?
Dels quatre principals classificats de la 2a. Catalana, jornada 20,
tres la temporada passada estaven a Preferent, El Morell, El
Catllar i El Roquetenc; els últims quatre classificats, tres la tem-
porada passada estaven a 2a. Regional, el Vilaseca, l'Olímpic i el
Bonavista. Són casualitats? No, és la realitat. Això demostra el
poder d'aquesta 2a. Catalana. Els que van baixar són on són, els
que van pujar estan en les posicions merescudes i els que van fer
bé els deures la passada temporada per la reestructuració són a
la meitat de la taula. 

Quin dia i en quin segon serà campió
la Rapaitenca?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Balfegó, tècnic de la Cala.

CANAL TE

Els de Roca han sumat
tretze punts dels darrers

quinze en joc
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PRÒXIMA JORNADA (26-2) 
Dissabte

L’Ametlla-Godall (16 h)
Horta-Sant Jaume (16.30 h)

Tivenys-Camarles (16 h)
Diumenge

Deltebre-Catalònia (16 h)
Corbera-Perelló (16 h)

Aldeana-Vilalba (16.30 h)
Santa Bàrbara-la Sénia (16 h)
Ulldecona-Móra la Nova (16 h)

Pinell-l’Ampolla (16 h)

RESULTATS
20a jornada Tercera catalana

Móra Nova-Horta 2-2

Catalònia-Corbera 2-2

Vilalba-L’Ametlla 3-2

Godall-S. Bàrbara 0-2

Perelló-Aldeana 3-3

la Sénia-Ulldecona 4-0

Sant Jaume-Pinell 1-0

L’Ampolla-Tivenys 1-0

Camarles-Deltebre 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 20 49 15 47

2. L’Ampolla 20 35 13 45

3. la Sénia 19 36 16 41

4. Camarles 20 41 29 35

5. Vilalba 20 41 33 31

6. Pinell 20 45 33 30

7. Horta 19 39 37 30

8. Aldeana 20 36 36 29

9. Sant Jaume 20 33 27 28

10. Móra Nova 20 44 33 27

11. Santa Bàrbara 20 30 31 26

12. Perelló 20 33 27 25

13. Deltebre 20 26 30 22

14. Ulldecona 20 21 39 20

15. Tivenys 20 26 44 19

16. Corbera 20 27 47 16

17. Godall 20 26 54 13

18. Catalònia 20 24 68 12

Tercera catalana

RESULTATS
18a jornada Quarta catalana. Grup 19
Rasquera-Batea 0-4
Ascó-Tivissa 0-2
Benifallet-Flix 2-0
Ginestar-Benissanet 3-3
Bot-Arnes 1-0

PROPERA JORNADA 

Equips classificats play-off ascens:

Flix, Bot i Benifallet

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 18 51 24 42
2. Bot 18 49 33 37
3. Benifallet 18 36 21 35
4. Tivissa 18 41 35 32
5. Batea 17 49 38 25
6. Benissanet 18 33 36 22
7. Ascó 18 29 43 20
8. Ginestar 17 28 28 19
9. Rasquera 17 16 49 10
10. Arnes 17 17 40 8

RESULTATS
18a jornada Quarta catalana. Grup 20
la Cava-Atlas 2-7
Roquetenc-R. Bítem 0-4
Jesús i Maria-Alcanar 3-0 (np)
Xerta-la Galera 3-3
Deltebre-Campredó 1-5

PROPERA JORNADA 

Equips classificats play-off ascens:

Campredó, Altas i R. Bítem

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Campredó 18 50 16 39
2. Atlas 18 50 20 37
3. R Bítem 18 48 19 34
4. Roquetenc 18 40 23 34
5. J. i Maria 18 45 29 34
6. la Cava 18 40 50 23
7. Alcanar 18 31 34 22
8. la Galera 18 30 46 14
9. Xerta 18 17 55 10
10. Deltebre 18 19 78 3

Quarta catalana

Un córner que va traure Raül Teixidó i Gerard va rematar al primer pal.

Els
resultats

de la
jornada

Un gol de Gerard va
decidir el derbi de la

Primera catalana a favor
del líder, la Rapitenca,

contra el Tortosa.

Derbi
PRÒXIMA JORNADA  
Masnou-Espanyol
Gramanet-Manlleu
Pobla M-Santboià

Vilanova-Gavà
Cornellà-Europa

Castelldefels-Terrassa
Prat-Balaguer

Vic-Olot
Rubí-Muntanyesa

Amposta-Vilafranca (diu 18 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 24 13 7 4 33 16 46
2. Terrassa 24 13 6 5 43 35 45
3. Vilafranca 24 13 4 7 32 27 43
4. Manlleu 24 12 5 7 47 36 41
5. Espanyol 24 9 12 3 36 17 39
6. Pobla Mafumet 24 10 9 5 26 14 39
7. Cornellà 24 8 11 5 28 23 35
8. Rubí 24 10 4 10 36 33 34
9. Gavà 24 9 6 9 30 32 33
10. Europa 24 9 5 10 26 28 32
11. Olot 24 7 9 8 32 32 30
12. Santboià 24 8 6 10 24 28 30
13. Castelldefels 24 8 6 10 27 32 30
14. Muntanyesa 24 7 9 8 25 33 30
15. Balaguer 24 8 6 10 21 29 30
16. Vic 24 6 8 10 24 27 26
17. Gramanet 24 6 7 11 23 32 25
18. Vilanova 24 5 9 10 25 34 24
19. Amposta 24 5 6 13 29 43 21
20. Masnou 24 3 7 14 23 39 16

Tercera divisió RESULTATS
24a jornada, Tercera divisió

Espanyol-Gramanet 0-0
Gavà-Cornellà 1-1
Santboià-Vilanova 2-0
Europa-Castelldefels 0-0
Muntanyesa-Amposta 1-0
Vilafranca-Masnou 4-3
Manlleu-Pobla Mafumet 2-0
Balaguer-Vic 2-1
Olot-Rubí 0-2
Terrassa-Prat 1-1

PRÒXIMA JORNADA (26-2)
Igualada-Júpiter

Olimpic Can Fatjó-Tàrrega

Ascó-Rapitenca (diu 12 h)

Tortosa-Vista Alegre (diu 17 h)

Almacelles-Santfeliuenc

Viladecans-Reddis

Torreforta-Valls

Sants-Martinenc

Iberiana-Olesa

RESULTATS

20a jornada, Primera catalana

Reddis-Torreforta 0-2

Santfeliuenc-Viladecans 3-1

Júpiter-Oli. Can Fatjó 4-2

Tàrrega-Ascó 1-1

Rapitenca-Tortosa 1-0

Vista Alegre-Almacelles 4-3

Martinenc-Iberiana 1-2

Valls-Sants 3-2

Olesa-Igualada 0-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 20 34 9 49

2. Júpiter 20 46 25 37

3. Tàrrega 20 38 27 37

4. Reddis 20 30 23 33

5. Vista Alegre 20 35 32 33

6. Martinenc 20 31 29 31

7. Torreforta 20 36 35 29

8. Iberiana 20 35 36 29

9. Ascó 20 31 21 28

10. Santfeliuenc 20 25 26 28

11. Valls 20 28 36 27

12. Sants 20 31 29 26

13. Igualada 20 33 39 26

14. Viladecans 20 28 29 24

15. Tortosa 20 29 37 23

16. Almacelles 20 31 37 21

17. Ol. Can Fatjó 20 20 32 18

18. Olesa 20 13 52 7

PRÒXIMA JORNADA (26-2) 
Dissabte

Catalònia-Camp Clar (16.30 h)
Bonavista-Morell (17 h)

Torredembarra-R. Bítem (16.30 h)
Diumenge

Alcanar-Roquetenc (16.30 h)
Vilaseca-Salou (16 h)

Canonja-la Cava (11.45 h)
Gandesa-Calafell (16.30 h)

Jesús i Maria-Catllar (16.30 h)
Olímpic-Cambrils (17 h)

RESULTATS

20a jornada, Segona catalana

Morell-Gandesa 2-3

Roquetenc-Vilaseca 2-2

Calafell-Torredembarra 0-4

Catllar-Olimpic Móra d’Ebre 6-1

la Cava-Bonavista 3-2

R. Bítem-Jesús i Maria 1-1

Salou-Canonja 2-1

Camp Clar-Alcanar 2-2

Cambrils-Catalònia 1-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 20 46 17 46

2. Morell 20 48 25 43

3. Roquetenc 20 35 24 35

4. Catllar 20 38 28 34

5. Gandesa 20 39 30 34

6. Salou 20 29 27 33

7. R. Bítem 20 41 32 32

8. Alcanar 20 38 35 32

9. Jesús i Maria 20 36 32 29

10. Catalònia 20 36 31 28

11. la Cava 20 34 40 28

12. Cambrils 20 35 33 23

13. Camp Clar 20 30 39 22

14. Calafell 20 23 37 22

15. Olimpic 20 29 39 21

16. Canonja 20 18 28 17

17. Vilaseca 20 24 44 16

18. Bonavista 20 16 54 8
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CURSES DE MUNTANYA. LO FRARE, A GINESTAR

El Club Esportiu Montaspre de
Bítem us proposa una altra ac-
tivitat:
“Demà dissabte dia 18 de fe-
brer farem una excursió/cami-
nata/històrica/cultura... a tra-
vés de la qual recordarem i
ens explicaran temps ja pas-
sats, però no tan llunyants......
De la mateixa manera que el
passat 28 de Gener vam veu-
re els forns de calç, ara veu-
rem els cocons”.
L'excursió començarà a les
9:30 des del Caragol. Serà
d'aproximadament 3 hores.
Tots aquells que vulgueu anar
a peu des del poble (zona es-
portiva Bítem), sortirem a les

8:00.
Els que vul-
gueu anar en
vehicle, aneu a
les 9:00 a la
zona esportiva
per repartir-
nos amb els
cotxes.
PREUS:
- GRATUÏT PER
ALS SOCIS.
- 5 Û per als
NO SOCIS que
no tinguin
llicència federativa.
Sigueu previsors amb el
temps que pot fer, calçat ade-
quat per la muntanya, roba...

“Porteu menjar i beure, aprofi-
tarem una parada per fer un
"mosset" tots junts”, informen
des del club de Bítem.

Ruta dels Cocons
CLUB ESPORTIU MONTASPRE. BITEM

Bon inici de lligueta del sènior femení
CLUB VOLEI ROQUETES

El Delta Sporting va empatar (2-2) a la pista del Marçà, segon clasificat. Va ser un partit molt
disputat i l’empat fou just. Els dos equips així van valorar-ho. Els gols del Delta Sporting Club van
ser de Xavi i Clemente i col.loquen a l’equip amb 25 punts a la taula. El Delta Sporting vol agrair
el bon comportament i el tracte rebut per part dels jugadors del Marçà. Ara es descansarà pel
carnaval i el diumenge 26 de febrer el Delta Sporting rep el cuer, el Poboleda , en cas de victo-
ria, el Delta Sporting matemàticament es classificaria per a la segona ronda de promocio d'as-
cens a la primera divisio provincial.

Delta Sporting: empat a Marçà

Al grup 19, gairebé tot estava decidit. El
Benifallet en tenia prou amb un punt  per
accedir a la lligueta d’ascens. Però va
assolir els tres en el duel contra el campió
del grup, el Flix. Els locals van fer el pas-
sadís a l’equip flixenc. El pichichi Marc
Mesegue va decidir amb dos gols (2-0). El
Tivissa havia de golejar a Ascó i esperar
una ensopegada del Benifallet. Va guanyar
però res tenia efecte amb el resultat de
Benifallet. Per tant, els de Margalef acom-
panyen a Flix i a Bot. Al grup 20è hi ha
més emoció en la darrera jornada de la
primera fase per saber qui acompanyava
a la lligueta d’ascens a Campredó. Els de
David ‘Cuquet’ van assegurar el titol hono-
rific de campions del grup, guanyant per
golejada el seu partit. L’Atlas va fer la feina
i va vèncer, assegurant el passaport. I el
Roquetenc ho tenia tot al seu favor però
va perdre contra el R. Bítem, a més per
una golejada (0-4) que fa que els de Bítem
(amb triple empat) es classifiquen per la lli-
gueta d’ascens. 

El R. Bítem, a la lligueta
QUARTA CATALANA

Falset-Aldeana,6-0
Rapitenca-J. i Maria, 15-1
Olimpic-Ulldecona, 1-8, 
la Cava-Tortosa Ebre, 2-1
Ginestar-R. Bítem, 1-3
S. Bàrbara-Benifallet, 0-1
Arnes-Masdenverge,  10-1
Alcanar-Gandesa, 2-4
Classificació: Ulldecona, 50; la Cava,
49; Rapitenca, 37; Falset, 36; Arnes,
36; Tortosa Ebre, 33; S. Bàrbara, 33;
Aldeana, 3; R. Bítem, 21; Gandesa, 18;
Benifallet, 17; Ginestar, 17; Jesús i
Maria, 11; Masdenverge, 10; Olimpic, 5;
Alcanar, 2. Propera jornada (26-02):
Gandesa-Falset; Aldeana-S. Bàrbara;
Benifallet-Ginestar; R. Bítem-Olímpic;
Ulldecona-Arnes; Masdenverge-
Rapitenca; J. i Maria-la Cava; Tortosa
Ebre-Alcanar.

La Cava pateix però guanya el
Tortosa Ebre

FUTBOL FEMENÍ

El dissabte per la tarda, es van disputar dos partits al pavelló de Roquetes. Va començar el sè-
nior masculí, que van rebre a l'Element Prat Barça. Equip amb gran joc, però el roquetenc tam-
bé va demostrar-ne. Tots els set van ser molt disputats, i cada punt. Malgrat el bon joc dels de
Roquetes, només van poder aconseguir un set, quedant finalment 1-3 amb parcials (21-25, 25-
23, 23-25 i 18-25). D’altra banda, el sènior femení va començar la lligueta de descens amb bon
peu, aconseguint guanyar al C.V.Arenys B per 3-0 amb parcials (26-24, 25-18 i 25-17). Les ro-
queteres van estar en un bon nivell i el seu atac va ser molt efectiu. Desprès, el juvenil i cadet
masculí, es desplaçaven al camp de la vall d'Hebron i Eduvòlei l'Ametlla respectivament. Cap dels
dos equips van aconseguir la victoria. El juvenil perdia per 3-1 i el cadet 3-0. El cap de setmana
proper, els seniors es desplacen a Barberà del Vallès, el masculí, i a Manresa, el femení. El juve-
nil rep al C.V. Sant Pere i Sant Pau i el cadet aquesta pròxima setmana descansen.

Les baixes temperatures que
es van registrar diumenge a
la població de Ginestar, amb

valors sota zero, no
van impedir l'èxit d'aco-
llida de la tercera edi-

ció de la Cursa Lo Frare, la
tercera prova puntuable del
circuit de curses de muntan-
ya de les Terres de l'Ebre
2012. Una cursa que va aple-
gar 247 participants i que va
tenir com a vencedors abso-
luts Josep Cuadrats (Unió Ex-
cursionista Urgellenca, amb
un temps d'1:48:35) i Ragna
Debats (CE Xerta, 2h 07:24).
L'emblema tradicional de la
cursa, un organitzador vestit
de frare, aquest any va arri-
bar acompanyat d'una some-
ra i va fer el tradicional dis-
curs per beneïr els corredors
en el punt de sortida.
En la categoria femenina ab-
soluta la xertolina Ragna De-
bats (CE Xerta) va ser, un cop
més, la guanyadora, amb un
crono de 2h 07:24.  Pel que
fa vencedors locals, Isaac
Fusté va rebre la medalla
d'or, Carlos Casadó la de pla-

ta i Jordi Canut la de bronze.
En fèmines, Aina Margalef va
arribar al més alt del podi
sent l'única participant local.
Pel que fa a xifres de partici-
pació, fins a 247 corredors
van inscriure's a la prova en
un dia en què el fred va ser la
tònica general, amb tempera-
tures inferiors als zero graus.
La cursa va estar organitzada
pel Grup Cultural i Juvenil l'Es-
tralla i va comptar amb un re-
corregut de més de 22 quilò-
metres i 803 metres de
desnivell positiu que va recó-
rrer els indrets més emblemà-
tics del terme municipal. Al

migdia, va tenir lloc l'entrega
de trofeus així com el sorteig
de regals on hi van prendre
part personalitats de l'ajunta-
ment de Ginestar i el Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre,
així com la representant terri-
torial de l'Esport a les Terres
de l'Ebre, Cinta Espuny. Tots
els participants van tenir com
a obsequi la bossa del corre-
dor, que contenia una sama-
rreta i guants tècnics amb
l'emblema de la cursa així
com una mostra del produc-
tes locals. A més, el Consell
de la Ribera va sortejar sis es-
tades en cases rurals del te-

Cuadrats i Ragna s’imposen

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL 

H Tortosa Hidrocanal, 30
Club H Vilanova del Camí, 18

Nova victòria, molt treballada i
intensa des de l'inici del partit,
contra el sènior del Vilanova
del Camí, equip en ascens se-
guint els seus darrers resultats
en lliga. El primer quart d'hora
de partit va ser per a les torto-
sines que amb un ritme cons-
tant i amb jugades ben treballa-
des i ordenades van controlar
totalment el joc tant en atac
com en defensa, deixant l'e-
quip contrari descol·locat i a

remolc en el marcador. 
Novament es va gaudir d'un
partit d'handbol d'acord amb la
categoria, amb un excel·lent
posicionament en el camp de
les locals, amb unes ràpides i
ordenades transicions atac-de-
fensa que deixen palesa la pro-
gressió del joc tortosí, acom-
panyat de l'excel·lent actuació
de la portera, Paula Estorach,
amb l'aturada de tres penals
consecutius. Victòria molt im-
portant per a les aspiracions
tortosines que a més de su-
mar els dos punts,  acumula di-

ferència de gols al seu favor
que poden arribar a ser molt
valuosos al final de la tempora-
da. La propera jornada des-
plaçament a la pista bressol de
l'handbol català, disputant-se el
quart lloc de la classificació
contra BM La Roca. 

Alineació: Paula Estorach i Es-
tefi Ocaña, a la porteria; Núria
Albacar, Paula Alcaide, Gisele
Angel, Jèssica Bertomeu,  Jeni-
fer Cornejo, Cinta Gisbert, Aida
Rieres, Judith Toro, Noel Uriar-
te,  Maria Valldepérez.

Victòria contra el Vilanova

L’Handbol Amposta va
guanyar el Solúcar, penúl-
tim (35-19). Era molt impor-
tant la victòria. Primer per
recuperar la dinàmica guan-
yadora després de sis
derrotes. També per la con-
fiança. Així mateix, per dei-
xar un rival directe en la llui-
ta per la permanència molt
més enrera. Per tant, oxi-
gen per l’equip ampostí
que, en aquesta ocasió, va
veure reflectida la seua

superioritat en el marcador.
L’actitud va ser molt bona.
L’equip va estar mentalitzat
de la importància del partit
i, a més, no van haver-hi
adversitats con en ante-
riors jornades.
Després d’un inici igualat,
la confrontació es va tren-
car en els darrers deu
minuts del primer temps
quan les visitants no van
poder amb la intensitat
defensiva i amb l’encert

ofensiu de les locals. Al
descans el resultat era de
16-8. El partit ja estava
decidit. El ritme de les
ebrenques no va baixar a la
represa quan van ampliar
distàncies. Cal destacar l’a-
portació de la jove Vila.
Alineació: Manjavacas,
Domingo (2), Vila (10),
Uliaque (3), Frnova (7), S.
Garcia (5), Ungureanu (6).
Levaneite, Juncosa (1),
Rieres i Solà (1). 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Es retroben amb el triomf
Després de sis derrotes, victòria important contra el Solúcar (35-19)
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

TIVENYS SOLIDARI
Intermon Oxfan és una ONG
dedicada a la cooperació per al
desenvolupament i l’ajuda
humanitària per a paisos empo-
brits i necessitats. Des de l’any
97, entre altres esdeveniments
solidaris i per recaptar, organit-
za, arreu del món, la Trail
Walker, una cursa en la que es
fixa una quantitat econòmica
per participar i aquesta, a la
vegada, té una destinació benè-
fica. 
Des de fa dos anys, aquesta
cursa solidària es fa a
Catalunya. I un grup d’esportis-
tes de Tivenys s’ha posat a tre-
ballar per a trobar els donatius
suficients i poder, d’aquesta
forma, participar i fer internacio-
nal la població ebrenca a través
de l’esport i la solidaritat arrela-
da al mateix. Cal dir que
l’Associació senienca 800
Petjades també ha emprès
aquesta iniciativa i, a hores
d’ara, ja ha recollit els diners per
a poder participar. Tivenys
Solidari, com s’ha batejat
aquest grup d’esportistes de la
localitat del Baix Ebre, encara
està en el camí per poder acon-
seguir el 1500 euros que fan

falta per a pendre-hi part en la
Trail Walker que tindrà lloc al
maig i en aquesta ocasió a la
Via Verda gironina, entre Olot i
Sant Feliu de Guíxols.
Més Ebre: Com va sortir la ini-
ciativa?
Tivenys Solidari: N’haviem
sentit parlar de la Trail Walker i
com que ens agrada molt l’es-
port i aquesta mena de curses,
ens vam plantejar poder fer-la i,
a més, fer de Tivenys un poble
solidari a través d’una causa
benèfica d’aquesta magnitud. El
24 de novembre de l’any passat
vam fer la proposta a
l’Ajuntament de Tivenys i al
poble en general per tirar enda-
vant el projecte. Vam rebre res-
postes positives i ens vam
posar en marxa.
ME: Quan es necessita per a
poder participar a la cursa?
TS: 1500 euros en donatius.
ME: I quan porteu?
TS: Estem gairebé per la mei-
tat.
ME: Esteu lluny encara?
TS: Si, en som conscients.
Però ens estem mobilitzant tot
el podem per aconseguir-ho.
Cal destacar la col.laboració de

l’Ajuntament de Tivenys i de la
gent del poble que s’implica per
ajudar-nos. Estem organitzant
caminades com la de demà dis-

sabte o altres iniciatives com
una diada per al dia 4 de març
amb una fideuà. Per la
caminada de demà, el donatiu
és de 3 euros, inclou l’entrepà i
el suc.
ME: Hi arribareu als 1500
euros?
TS: Estem il.lusionats en què sí.
Es el nostre primer repte. El
segon és preparar-nos per a
poder fer la cursa. Seria una
satisfacció molt gran aconse-
guir els 1500 euros. De totes
formes, si no arribem, la satis-
facció serà la mateixa i dona-
rem igualment el que haurem
obtingut. Però buscarem més
recursos i que també ens
col.labori alguna empresa.
Sabem que l’època és compli-

cada; no obstant, estem
col.laborant amb una causa
solidària que sembla llunyana
però que també la podem tenir
prop. No deixarem d’intentar-ho.
ME: Els seniencs ja ho han
aconseguit?
TS: Sí, és normal. La Sénia és
una població més gran i quan
organitzen una caminada pot
concentrar unes 170 persones.
Tivenys és més petit i quan
n’hem fet una n’hem concentrat
unes 40. Però aquí està també
l’encant i el valor del sacrifici i la
feina que estem fent nosaltres
en concret, i el poble en gene-
ral.
ME: La cursa?
TS: Són 100 quilòmetres per la
via verda de Girona, des d’Olot

fins a Sant Feliu de Guíxols. I et
donen 32 hores per a poder-la
fer. Si podem arribar a partici-
par, com he dit, és un repte. El
grup, Imma, Xavi, Sabrina,
Diana, Lara i Paco estarem pre-
parats per fer-lo. 
ME: Com us podem ajudar?
TS: Assistint a les caminades i
actes populars que organitzem,
amb els donatius que també es
poden fer al grup i a través de la
web de l’organització, amb el
número de compte o el de la
targeta, tal com allí s’explica. Tot
el que puguem rebre, com és
lògic, ho agrairem moltíssim.

Més informació al 
facebook: Tivenys solidari -
TrailWalker 2012.

La Trail Walker és una cursa solidària.
Es necessiten 1500 euros per a participar.

Un grup d’esportistes de Tivenys està treballant per
recaptar els diners i poder fer-la al maig (4 i 5)

Trail Walker
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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 10 persones:

- 2 conil ls

- 1 Kg. Bolets

- 1 ceba mitjana

- 3 dents d`all

- Lloré, romé i fasrigola

- Pebre i sal

- Oli d`oliva verge

- 1 got de cervesa

- 1 raig d`aigua

Preparació:

A una cassola es sofregeix el conill amb la
ceba i es salpebra. Un cop sofregit, es mat-
xaca l`all al morter i junt amb les espècies ho
afegim a la cassola. Posem la cervesa i l`ai-
gua i deixem coure al xup-xup durant mitja
hora.

Emplatem i bon profit.

«Primentons i Tomates». Avui: Conill  

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

CONILL AMB BOLETS
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Farmàcies de guàrdia.

Rafecas Renau, Joan Josep     

Av. Generalitat, 7 (Deltebre) 977440327

Aytés Meneses, Agustí   

Pau Casals, 54   (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Rafecas Renau, Joan Josep  

Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327 

Pilar Delgado , Jordi Delgado       

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli

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

Mercè Bel - Carles Mur             

Sant Isidre, 87   (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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 conjunt, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos al sector central del litoral i
del Prelitoral. A partir de migdia també afectaran a altres punts del quadrant nord-est del país. 
A banda, fins a primeres hores del matí quedaran alguns intervals de núvols al vessant nord
del Pirineu i a l'àrea dels Ports. 
Precipitacions 
No se n'esperen. 
Temperatures 
Mínimes seran entre lleugerament i moderadament més baixes a l'Empordà, al terç sud, al
Pirineu i al Prepirineu. A la resta es mantindran sense grans canvis, o bé seran lleugerament
més altes al litoral central. Es mouran entre -7 i -2 ºC al Pirineu, entre -5 i 0 ºC al Prepirineu,
a la depressió Central i al Prelitoral nord, entre -3 i 2 ºC a la resta del Prelitoral i al sud de la
Costa Brava, i entre 1 i 6 ºC a la resta del litoral.
Les màximes es mantindran estables al Pirineu, tret del vessant nord on pujaran moderada-
ment, mentre que baixaran lleugerament a la resta del país. Oscil·laran entre 6 i 11 ºC al
Pirineu, i entre 8 i 13 ºC a la resta del territori. 
Visibilitat 
Excel·lent, tot i que fins a mig matí hi haurà alguns bancs de boirina o de boira a punts de la
depressió Central. 
Vent 
Bufarà tramuntana entre fluixa i moderada amb cops forts al nord de l'Empordà, tot i que aflui-
xarà a partir de migdia.
A l'interior del país el vent bufarà fluix i de direcció variable, tot i que durant la tarda predomi-
narà el component sud.
Al litoral fins a mig matí i de nou al vespre bufarà terral fluix. Durant les hores centrals del dia
s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

T'agrada ocupar-te de les coses grans i
importants , però ara hauràs de realitzar
coses de rutina i hauràs de fer-ho amb disci-
plina. És possible que realitzis un viatge curt.  

Taure
20/4 al 19/5

Pren les coses amb calma i no t'acceleris per no
esgotar-te . En l'econòmic, molt aviat les coses
seran prometedores . Fes tot el possible per
renovar-te.  

Bessons
20/5 al 21/6

La sort està del teu costat i has de seguir els teus
somnis , perquè en ells hi ha possibilitats que et
conduiran als diners i a l'èxit en un assumpte rela-
cionat amb el comerç.  

Cranc
22/6 al 21/7

Si mantens la serenitat i treus el teu encant,
equilibraràs la balança al teu favor i podràs acon-
seguir  que la teva posició  laboral sigui ferma i
el teu futur més segur.

Lleó
22/7 al 22/8

Actua amb molta iniciativa, però no et desespe-
ris ni pretenguis que les coses surtin massa
ràpides , la teva paciència serà fonamental .
Demana ajuda i col·laboració.  

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva volun-
tat i tracta de mantenir la teva claredat men-
tal a tota hora. Però sobretot, no et deixis
portar per persones negatives. 

Balança
22/9 al 22/10

Fes-li cas als teus pressentiments i somnis ,
perquè podràs treure molt profit d'això.
Procura reunir-te amb amics que desperten
la teva imaginació i que et contagiïn d'ànim.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Si t'afanyes a prendre una decisió sentimental
, sense consultar al teu cor i sense analitzar bé
les conseqüències , acabaràs lamentant-te
després.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que ara estableixis una forta atrac-
ció cap a algú que fins ara només t'havia inte-
ressat com a amistat. Pensa bé les coses, es
podria tractar d'una confusió.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Podràs resoldre situacions incòmodes. Moltes
qüestions que et semblaven insuperables, es corre-
giran de forma  efectiva. Un amic que fa temps no
veus, se t'aproparà.   

Aquari
20/1 al 18/2

Pren els  assumptes de feina molt seriosa-
ment perquè això representarà un gran
pas cap  al teu desenvolupament econò-
mic.     

Peixos
19/2 al 20/3

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els
problemes que sorgeixen en el teu treball si
comptes amb el suport dels teus companys.
Altrament , et seria molt difícil.  

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

12º 1°

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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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

Ampos ta .  P i s  en
l l oguer  zona
“Telep izza”,  3 habi -
tac ions ,  2  banys ,
amoblat .  Te l . :  625
47 30 45.

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
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En el seu moment i en
base als diversos testimo-
nis que han explicat el seu
cas, així com la informació
facilitada per ADICAE, l'as-
socació d'usuaris de cai-
xes i bancs que ja al seu
dia va denunciar la situa-
ció, la societat hem pogut
anar assabentant-nos de la
gravetat de la situació.
Sobretot hem pogut conèi-
xer què les participacions
preferents són un tipus de
producte financer que des
d'un principi no tenia
garantia de liquiditat, es
tracta d'un deute perpetu i
d'alt risc, fet que la immen-
sa majoria d'afectats no
sabien, perquè s'havien
limitat a confiar en el seu
banc de tota la vida. 
Com es comenta al principi
de l'article ara els bancs i

caixes (més de 52 entitats
han “col·locat” aquest pro-
ducte entre els seus
clients) estan en ple pro-
cés de canvi de les prefe-
rents per altre tipus de pro-
ducte enmig d'una situació
ignorada per uns i critica-
da per altres, els afectats.
Aquests lluny de callar
s'han organitzat en dife-
rents assemblees que de
manera organitzada estan
sortint al carrer per fer-se
escoltar. 
Així aquesta setmana els
afectats per les participa-

cions preferents obtingu-
des en diverses entitats
bancàries s'han concentrat
davant del CaixaForum a
Barcelona, però aquestes
manifestacions s'estan
duent a terme per tota
Catalunya, a l'igual que a la
resta de l'Estat espanyol. 
Pel que fa a les Terres de
l'Ebre, el passat 6 de
febrer, ERC de l'Ebre anun-
ciava que presentarà a tots
els ajuntaments i consells
comarcals una moció amb
la qual es denuncia l'abús
en què han incorregut les

entitats financeres en la
comercialització d'aquests
productes; es comunica
als organismes reguladors
-Banc d'Espanya i
Comissió Nacional del
Mercat de Valors- la neces-
sitat d'impulsar una cam-
panya de comunicació per
part de les mateixes enti-
tats financeres per garantir
la correcta informació als
afectats, dels seus drets i
dels seus deures; es mani-
festa la necessitat que els
organismes reguladors
intervinguin per assolir la

restitució dels drets dels
usuaris afectats, garantint
la plena convertibilitat dels
estalvis que hagin estat
invertits en productes que
no hagin garantit una infor-
mació adequada sobre les
seves característiques a
l'hora de contractar-los i
comercialitzar-los; es dóna
suport a les associacions
d'usuaris d'entitats finance-
res i a les iniciatives legis-
latives i parlamentàries
encaminades tant a la
denúncia i divulgació d'a-
questes males pràctiques

esmentades, com a la
defensa i demanda de res-
titució dels drets dels seus
afectats. 
De moment encara no s'ha
efectuat cap comparei-
xença ni al Congrés de
Diputats del governador
del Banc d'Espanya, ni del
president de la Comissió
Nacional del Mercat de
Valors per donar compte
de les actuacions que
s'han dut a terme en la fun-
ció de control i les solu-
cions que podrien existir-
hi. 

De participacions preferents a deute subordinat

A hores d'ara es parla
d'un milió d'afectats pel
cas de les participa-
cions preferents a
Espanya, uns 210.000
dels quals són catalans
i d'aquests una part
ebrencs. En aquests
moments aquestes per-
sones no poden recupe-
rar els seus estalvis i
com a màxim s'estan
oferint canvis per
accions o solucions
mixtes, què no assegu-
ren la recuperació del
capital.

«Ens hem d’oblidar de l’antiga idea que els bancs són els nostres amics»

EXPERIÈNCIES NON GRATES

ACTUALITAT

DIANA MAR

             


