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El 17 de febrer passat es va
inaugurar el Complex
Esportiu Municipal La
Fanecada, d’Alcanar. La
inauguració (imatge de la
foto) va anar a càrrec del
Secretari General de l'Esport,
Ivan Tibau i de la representant
territorial de l'esport a les
Terres de l'Ebre,  Cinta
Espuny. El Complex Esportiu
compta amb una piscina
coberta gran i una de petita,
bany de vapor, sauna,
jacuzzi, un centre d'estètica,
fisioteràpia i assessorament
nutricional, i un espai fitness
amb sales per activitats
dirigides com spinning,
suaus... És, sense dubte, un
referent al territori.          P3 

Instal.lacions esportives de referència

Núria Ventura, diputada i portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament d'Ulldecona, defen-
sa la seva capacitat per liderar la federació i aposta per renovar-ne les estructures i mostrar un
canvi que ajudi a "recuperar la confiança dels ciutadans”. L'altre candidat, Joaquim Paladella,
alcalde de Batea, afirma que “l'objectiu bàsic i principal de la seva candidatura és que vol obrir
un debat, ja que no seria bo arribar al congrés amb tot pactat”. Demà, al Congrès de Sant Jaume,
és coneixerà qui lideraràs el PSC al nostre territori. P4

Compte enrera per a liderar el PSC a l’Ebre

Terres de l’Ebre. La Mancomunitat Tortosa-
Roquetes i l'associació de veïns inicien el
procés per arranjar camins del Port.

P6

Esports. Jordi Pérez, nou president del CF
Amposta, després de les eleccions
efectuades el diumenge passat. 103 vots a
101. P10

Terres de l’Ebre. Ascó inicia la redacció
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) amb una sessió informativa oberta
al veïnat. P8Av
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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 

El motiu d'aquest escrit
és la meva voluntat d'a-
grair molt sincerament
la confiança dels socis
que ens han donat
suport. 
També agraeixo el tre-
ball i la il·lusió del meu
gran equip de treball, un
grup d'amics que mal-
grat tots els problemes
que han anat sorgint,
han aconseguit transme-
tre al 50% dels socis el
nostre programa de
futur pel bé del C.F.
Amposta.
Vagi el meu agraïment
també, abans i després
de les eleccions, a
exentrenadors que han
passat pel nostre club,
membres de la
Federació Catalana de
Futbol, presidents de
clubs de la comarca i
també de 3a divisió i a
moltes més persones
que em deixo perquè és
difícil nomenar-les

totes.
També vull agrair la
imparcialitat dels mit-
jans de comunicació, i
com a anècdota, dir que
dos clubs de la comarca
m'han ofert poder
col·laborar amb ells el
dia que vulgui.  Moltes
gràcies a ells també.

I com no, felicitar al nou
president i desitja-li a ell
i al seu equip molta sort
en aquesta nova etapa
que comença al nostre
club.

Voldria acomiadar-me
dient que tota la meva
vida he estat vinculat al
món del futbol, treba-
llant pel seu bé, i crec
que tants anys ho ava-
len.

Fins aviat,

Toni Ruiz

Agraïments de Toni Ruiz

L'equipament aspira a ser un referent al territori,
ja que no és una simple piscina coberta, sinó
que el complex ofereix un gran ventall d'activitats
repartides en l'espai aquàtic de la planta baixa i
les activitats dirigides de la planta superior. A
més, permetrà optimitzar l'explotació de les pis-
tes de tennis i la piscina descoberta d'estiu que
ja fa anys que està en funcionament. També es
ressalta el fet que l'edifici és una construcció res-
pectuosa amb el medi ambient.
Aproximadament el 50 % de l'energia necessària
estarà coberta per l'energia fotovoltaica gràcies
a les plaques solars que s'hi han instal·lat. Es cal-
cula que l'estalvi energètic serà molt important

gràcies a la sostenibilitat que representa, entre
altres, el fet de comptar amb molta llum natural,
convertidors de calor i també aprofitament de
l'aigua dels vasos de les piscines per als sanita-
ris. Un altre aspecte a destacar és l'econòmic. El
preu de licitació de l'obra només ha variat en un
4% del preu final, i aquesta desviació, en bona
part és deguda al increment de l'IVA que es va
produir el 2011. A més l'obra ha estat un dina-
mitzador econòmic local en el sentit que a banda
de que ha creat 13 nous llocs directes de treball,
la seua direcció ha anat a càrrec d'una persona
de les Cases d'Alcanar, i han participat també
empreses subcontractades d'Alcanar.

Editorial

El nou complex esportiu d'Alcanar ja està en marxa

Després de setze anys de fira i de ser la pri-
mera de les Terres de l'Ebre, aquest any des
de l'EMD, per la davallada d'ingressos que
hem tingut, ens vam plantejar de no fer la
Fira, però després de parlar amb el sector
de l'oli vam tenir molt clar que havíem de
continuar. 
A més ha sigut una temporada desastrosa
per la poca collita i pel preu de l'oli, i per
aquest motiu creem que havíem de seguir
contribuint en la seva promoció.
Hem d'agrair a totes les cooperatives que
estan presents, perquè sabem l'esforç que
estan fent en aquests moments i el sacrifici
personal que els representa estar a la Fira,
però és necessari aquesta col·laboració
mútua.
En aquesta edició també tenim clar que
encara hem de potenciar més totes les acti-
vitats complementàries a la Fira, que ens ha
donat identitat i són una gran atracció per al
públic que ens visita, segur que el I Triatló de
l'Oli i el reunir morters per aconseguir un
record, conjuntament amb les xerrades, les
exposicions, mostres gastronòmiques, oficis
tradicionals… i un llarg etcètera, aconsegui-
rem l'objectiu d'atreure gent.
Gràcies als col·laboradors, penyes, entitats,
restauradors, organismes oficials i a tots els
qui fan possible la programació.
Per acabar dos agraïments a nivell local:
- El primer al nostre grup Terrer Roig, que
van començar les seves actuacions a la Fira
de l'Oli i després de més d'una dècada, es
volen acomiadar dels seus seguidors també
a la Fira, actuant de manera desinteressada.
Gràcies pel detall i per portar la música tra-
dicional i el nom de les nostres terres per
tots els Països Catalans.
- L'altre agraïment i felicitació és per al nos-

tre inaugurador de la Fira, el jesusenc, Sr.
Jordi Bort Ferrando, Director General
d'Incavi, ens alegra que gent del territori esti-
gui en llocs de responsabilitat dintre de
l'Administració i té un reconeixement general
per la gran tasca que està portant dins del
sector del vi, que està molt ben valorat en el
sempre complicat mercat.
Gràcies Jordi per haver acceptat la nostra
invitació  i per la bona feina que estàs fent.
Espero que la fira serveixi també d'impuls
econòmic per als establiments del nostre
Poble i per seguir mostrant l'esperit jesu-
senc.

Bona Fira per a tothom.

Pere Panisello Chavarria
Alcalde-President de l'EMD de Jesús

“Seguim donant suport al sector de l’oli”

Opinió

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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I, a la vegada, Ivan Tibau
va ressaltar l'aposta que
s'ha fet des d'Alcanar ja
que aquest projecte es va
iniciar fa molts anys, i les
tres diferents legislatures
que s'han anat succeint a
l'Ajuntament de la població
han continuat apostant per
una instal·lació important
per donar un servei no
només de tipus esportiu i
de salut, sinó també com
a nucli de cohesió social. 
El Complex Esportiu
compta amb una piscina
coberta gran i una de peti-
ta, bany de vapor, sauna,
jacuzzi, un centre d'estèti-

ca, fisioteràpia i assesso-
rament nutricional, i un
espai fitness amb sales
d'activitats dirigides (spin-
ning, suaus...).
Complementa l'oferta
esportiva que ja hi ha a La
Fanecada, on es troba el
camp de futbol, pistes de
tenis i una piscina desco-
berta. 
Les instal·lacions són
també un exemple d'edifici

en bona part sostenible, ja
que el 50% de la demanda
d'energia la proporciona-
ran les plaques solars que
s'hi han instal·lat i l'aigua
es reutilitzarà per als sani-
taris.
Alfons Montserrat, alcalde
de la població, es mostrà
satisfet perque aquestes
noves instal·lacions han
suposat un gran esforç
econòmic, i també de
recursos humans, temps i
dedicació, per a
l'Ajuntament d'Alcanar.
També destacà que el
finançament ha tingut una
desviació mínima provoca-
da per la puja de l'IVA, la
compra de materials, però
també per la millora de
l'accessibilitat, incorpo-
rant per exemple, unes
escales especials per a
les persones amb mobili-
tat reduïda.
L'Ajuntament no gestio-
narà el complex de forma
directa, sinó per l'empresa
que va guanyar el concurs
que va fer l'Ajuntament.
D'aquesta manera es trac-
ta d'una gestió interessa-
da atenent resultats al
50% en guanys i pèrdues,
limitat a 50.000 E, per tal
que en un escenari desfa-
vorable no posi en perill la
viabilitat econòmica de
l'Ajuntament. 

La Fanecada: instal.lacions esportives 
de referència a l’Ebre

L'acte d’inauguració
de les noves
instal.lacions esporti-
ves d’Alcanar comptà
amb la presència del
Secretari General de
l'Esport, Ivan Tibau, i
de la representant
territorial de l'esport a
les Terres de l'Ebre,
Cinta Espuny. El
Secretari de l'Esport
destacà que són unes
instal·lacions que
donaran uns nous ser-
veis a la població
d'Alcanar i també a les
poblacions veïnes.

Alcanar posa en marxa el Complex Esportiu la Fanecada

Complementa l'oferta esportiva que ja existia a les instal.lacions 

REDACCIÓ

Des del 20 de febrer, el complex de la Fanecada d’Alcanar ja es troba en funcionament.
cedida

ACTUALITAT

El Complex Esportiu compta amb una piscina 
coberta gran i una de petita, bany de vapor, sauna,

jacuzzi, un centre d'estètica, fisioteràpia i 
assessorament nutricional, i un espai fitness amb

sales d'activitats dirigides (spinning, suaus...).

Un referent al territori

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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El ministre d'Agricultura,
Alimentació i Medi
Ambient, Miguel Arias
Cañete, s'ha compromès
aquest dilluns amb el
conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, a basar el nou
Pla Hidrològic Nacional
(PHN) en criteris "cientí-

fics" i "no polítics o terri-
torials", segons ha expli-
cat el propi conseller un
cop acabada la primera
reunió que tots dos han
mantingut a Madrid. 
Lluís Recoder considera
que un pla de conca de
l'Ebre basat en aquests
criteris fa impossible

plantejar un transvasa-
ment, i recorda que
Cañete ha afirmat també
que no té cap intenció de
plantejar un PHN "com el
d'abans", en referència al
que el govern d'Aznar va
impulsar en la seva sego-
na legislatura, anys enre-
ra.

Cañete promet a Recoder un
PHN «científic» 

El ministre assegura que no farà un pla «com el del passat»

L'actual president de la
Cambra Arrossera del
Montsià, Miquel
Fàbregues, opta a la ree-
lecció per quatre anys
més. L'entitat ha convo-
cat una assemblea gene-
ral de socis pel pròxim
diumenge, 4 de març, en
la qual els socis hauran
d'elegir sis dels deu
membres de la junta rec-
tora, entre els quals el
mateix càrrec de presi-
dent, i un dels tres inter-
ventors de comptes.
Fàbregues, que de sortir
reelegit només podria
ocupar el càrrec quatre
anys més.

Miquel
Fàbregues opta

a la reelecció

La Confederació
Empresarial de la
Província de Tarragona
alerta de l'encariment del
preu de l'aigua al Camp i
l'Ebre, i que es podria
situar entre el 8% i el
10% sobre la tarifa
actual. En el darrer núme-
ro de l'Observatori
Empresarial, la CEPTA
assegura que les comar-
ques tarragonines paga-
ran sobre un 2% i un 3%
més cara la factura de
l'aigua a causa del cànon
especial que paguen les
poblacions de la demar-
cació que reben aigua
procedent del riu Ebre,
xifres que se situen per
sobre de l'augment de
l'IPC. 

La CEPTA alerta
de l’encariment

del preu de
l’aigua

Joaquim Paladella, alcalde
de Batea, ha oficialitzat la
seva candidatura a la prime-
ra secretaria del PSC de
l'Ebre. “L'objectiu bàsic i prin-
cipal de la nostra candidatu-
ra és que volem obrir un
debat, ja que no seria bo arri-
bar al congrés amb tot pac-
tat”, ha assenyalat Paladella,
“volem un debat obert que
doni transparència i impuls al
nou PSC. Un debat que sigui
constructiu, integrador i que
serveixi per sumar, no per
dividir, del qual en surti un
partit reforçat”. Paladella ha
destacat que el PSC és el
principal garant per fer front
a la situació actual de crisi
econòmica que ha compor-
tat també una crisi de valors.
Paladella ha avançat que les
principals línies argumentals
del seu projecte passen per

un lideratge fort que obri el
partit a la ciutadania i il·lusio-
ni la gent, amb una aposta
per la transparència, la credi-
bilitat i la proximitat  i amb un
pes important de les quatre
comarques per configurar
unes Terres de l'Ebre més
unides i més fortes. 
Núria Ventura, diputada i por-
taveu del grup municipal a
l'Ajuntament d'Ulldecona,
també ha presentat la seva
candidatura en un acte obert
als militants a Mas de
Barberans i acompanyada
per l'alcalde d'aquest munici-
pi, on els socialistes gover-
nen des del 1979. “Després
d'una reflexió personal i
col·lectiva crec que sóc
capaç d'oferir al partit tot el
que he après al llarg dels
darrers anys per tal de reno-
var les nostres esctructu-
rers, per dinamitzar els nos-
tres òrgans de direcció, des
del convenciment que si can-
viem el funcionament del
nostre partit i l'obrim anirem
recuperant a poc a poc la

confiança dels ciutadans i
ciutadanes”. Ventura ha ofert
als companys del partit el
seu compromís i voluntat de
treball per encarar el futur.
“El PSC ha de tornar a ser un
instrument útil per transfor-
mar la societat en què vivim

i això ho hem de començar a
fer des dels nostres pobles,
des dels nostres barris i des
de les diferents entitats,
associacions i  col·lectius
que tenim més a prop”.
Quant als principals objec-
tius, considera clau donar al

consell de federació, com a
màxim òrgan del partit entre
congressos, “el rang que es
mereix”, fent-lo més ampli,
més participatiu i amb més
debat “per marcar les
estratègies de futur per al
nostre territori”. 

El congrés  es celebrarà
demà dissabte a Sant
Jaume d'Enveja. 

REDACCIÓ

Imatge dels dos candidats.

Cedida

Paladella i Ventura, al Congrès del PSC
Dues candidatures. Demà, a Sant Jaume, es coneixerà qui liderarà el PSC a l’Ebre

ACTUALITAT
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Així, aquesta primera fase
d’obres contempla l'actua-
ció a tota la zona perime-
tral de voreres, enllumenat
i mobiliari urbà, el soterra-
ment de contenidors i la

plantació d'arbres a tot el
passeig. El pressupost de
l'actuació de 130.000
euros.
Segons Ruben Lallana,
regidor de Gestió del
Territori, “habilitarem les
voreres del carrer Pau
casals i Batlle Pijoan, tots
els serveis d'enllumenat i
mobiliari. D'aquesta mane-
ra quedarà estructurat tot
el que es el perímetre del
parc. En una segona fase
s'iniciaran les obres d'en-
jardinament interior i la dis-
tribució del parc”.
Al mateix temps,
l'Ajuntament està treba-
llant en el finançament de
la segona fase que con-
templa la distribució inte-
rior, l'enjardinament
corresponent i la
instal·lació de tots els
equipaments previstos,
els quals, cal recordar,

que van ser escollits pels
ciutadans mitjançant una
consulta popular.
Aquest parc serà la targe-

ta de presentació del
municipi ja que està situat
a l'entrada de l'Ametlla de
Mar, a més de ser un

espai verd al cor de la vila
que permetrà gaudir-ne a
grans i petits.

Aquesta setmana ja
han començat les
obres de la 1a. fase
del Parc del Bon
Repòs, a la Cala.
Després que en el seu
moment s'actués
sobre la zona més prò-
xima a l'estació, dins
de l'actuació de millo-
ra i nova construcció
de l'oficina de
Turisme, ara serà el
torn de tota la zona
perimetral del que ha
de ser el nou pulmó
verd de la població de
l’Ametlla de Mar.

REDACCIÓ

Imatge de l’inici de les obres.

Cedida

La Fira de l'Oli de les Terres
de l'Ebre, que cada últim
cap de setmana del mes
de febrer es celebra al
municipi, esdevé una plata-
forma per impulsar el patri-
moni etnològic i recuperar i
mantenir les tradicions lliga-
des al món de la pagesia.
Aquesta voluntat de recu-
peració de les tradicions
referides troba en la Fira el
marc més adient per opti-
mitzar els recursos disponi-
bles, assolir amb molta
més eficàcia aquest objec-
tiu de recuperació de les
nostres tradicions i oficis i
arribar a un major col.lectiu
de persones, ja que s'apro-
fita l'atractiu de la pròpia
Fira per fer arribar el mis-
satge amb major projecció.
De no realitzar-se en el si
de la Fira de l'Oli de les
Terres de l'Ebre, l'objectiu
de recuperació esmentat
no es podria assolir, ni de
lluny, amb l'eficàcia actual.
Per aquest motiu, entre

altres iniciatives, s'ha pre-
tés en tot moment estimu-
lar la memòria col.lectiva
pel que fa referència als ofi-
cis antics i tradicionals.
Els oficis que fins ara s’han
recuperat han estat els
següents: cistellers, esqui-
ladors, els molins antics
amb tracció animal, l'ofici
de pagès mitjançant la
reproducció de casetes de
pagès i les exposicions
d'eines de treball antigues.
En tot moment s'intenta fer
present el passat i les tradi-
cions més desconegudes
per molts, rememorant allò
que ha donat  sentit a la
nostra història i que, ara,
un cop desaparegut, sem-
bla oblidat.  El cap de set-
mana estarà ple d'activitats
relacionades amb l'oli i les
olives entre les que desta-
quem el Concurs de
Mestres del Morter, amb
elaboració d'allioli aromàtic
i adobat, el 16è concurs de
plegadors manuals d'oli-

ves, el 27è Concurs al Tast
d'Oli de les Terres de
l'Ebre, el 12è concurs de
llançadors de pinyols d'oli-
ves o el 15è concurs d'oli-
ves posades casolanes
amb dues modalitats.
Durant els tres dies també
hi haurà diverses actua-
cions musicals i teatrals,
conferències, xerrades,
demostracions d'oficis
antics, visites guiades
entre d'altres. La Fira
comptarà amb els exposi-
tors dels productors d'olis
del territori, que obsequia-
ran als visitants amb butlle-
tes per al sorteig del seu
pes amb oli.
Durant el cap de setmana
Jesús també acollirà la
Trobada de Grallers i
Dolçainers dels Països
Catalans. Totes les colles
assistents faran una cer-
cavila pels carrers del
poble i pel recinte firal i
finalment es farà un con-
cert de música folk.

La Fira de l’Oli de les Terres de
l’Ebre obre portes avui a Jesús

Una cita obligada a tots els amants de l’oli i dels oficis antics

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,
aquest

diumenge, a
l’Ametlla de

Mar 

Comença la primera fase del Parc del Bon Repòs
Amb un pressupost de 130.000 euros

ACTUALITAT
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En la mateixa assemblea
s'ha donat conformitat,
amb els vots favorables
de tots els assistents, al
projecte i al plec de licita-
ció de l'obra. L'actuació
preveu pavimentar la pista
i millorar els desaigües
del camí del Port en la
seva zona interior, en els
trams compresos entre el
Refugi de Caro i la Font
del Mascar, el barranc de
Vallfiguera i un tram del
camí de Fredes. Es tracta
d'una zona on el paviment
està força deteriorat i que

requeria una intervenció
de fa temps. Les obres s'i-
niciaran en les properes
setmanes. El termini d'e-
xecució és d'un mes i l'o-
bra es preveu que quedi
enllestida abans del pro-
per mes de juny.  Aquesta
actuació té un cost de
120.000 euros, 90.000
dels quals van amb càrrec
a la Mancomunitat
Tortosa-Roquetes, que ho
finança amb romaments
d'exercicis anteriors. Els
30.000 euros restants els
posa l'associació de veïns
del Port. Aquesta setma-
na han presentat els
detalls de l'obra els alcal-
des de Tortosa, Ferran
Bel, i de Roquetes,
Francesc Gas, que han
estat acompanyats pel
president de l'associació
de veïns, Joan Espelta. 
"Estem davant d'un nou
exemple de col·laboració
públicoprivada", ha assen-
yalat Bel, qui ha recordat
que fa tres anys la
Mancomunitat ja va contri-
buir finançant el tram final

de l'arranjament de la
carretera del Port, que en
la seva major part va cos-
tejar el seu titular, el
Departament de Medi
Ambient. La carretera del
Port s'ha inclòs en el Pla

zonal de carreteres de la
Diputació, a fi i efecte que
les properes intervencions
vagin a compte de l'ens
provincial. 
L'alcalde de Roquetes ha
destacat que el tram en

qüestió està força mal-
més i que el tractament
que s'hi farà suposarà una
important millora. 
Finalment, el representant
dels veïns ha agraït l'es-
forç de la Mancomunitat. 

L'assemblea de la
Mancomunitat de
Tortosa-Roquetes ha
aprovat un conveni
amb l'associació de
veïns del Port per a la
pavimentació dels
camins de la zona
urbana d'aquest
àmbit. 

REDACCIÓ

Presentació del projecte, aquesta setmana.

Cedida

El Grup Municipal
d'Esquerra considera que
és de justícia que els joves
i les entitats del municipi
tinguin uns espais ade-
quats i condicionats per a
dur a terme les seves acti-
vitats associatives. El por-
taveu republicà a la Ràpita,
Josep Caparrós, considera
que “hem constat des de fa
temps la necessitat que els

nostres joves no compten
amb un espai adient per
dur a terme les seves acti-
vitats, ja que el Maset no
dóna l'abast per assumir la
demanda actual. Per això,
demanem que s'adeqüi i es
destini un local dels baixos
del Parc de Garbí, en
desús, com a Casal per als
joves. Perquè, a més a
més, aconseguim així

assolir dos objectius: d'una
banda, solucionar la neces-
sitat dels nostres joves i,
de l'altra, revitalitzar i dina-
mitzar la zona d'oci del
nostre poble”. En la matei-
xa línia, Esquerra la Ràpita
també presenta una altra
moció en què reclama un
espai per a entitats munici-
pals, ja que segons Josep
Caparrós, “la situació de

les entitats rapitenques no
és millor que la dels joves i
també hem de solucionar
les necessitats d'espai per
a entitats i associacions.
Creiem que la tasca social

que fan aquestes entitats
pel nostre poble és més
que lloable i, per tant, cal
que puguin continuar treba-
llant en les millors condi-
cions”.

ERC a la Ràpita demana 
un local per joves i entitats

Van presentar dijous dos mocions a l’Ajuntament

L'habitual període de
prohibició de fer foc a la
comarca del Baix Ebre,
que va del 15 de març al
15 d'octubre, es veu
aquest any ampliat per la
manca de pluja. Així,
queda prohibit encendre
qualsevol tipus de foc des
del 20 de febrer fins al 14
de març, inclosa la utilitza-
ció de fogons de gas o
barbacoes de qualsevol
mena en els terrenys
forestals siguin o no
poblats d'espècies arbò-
ries i la franja de 500
metres que els envolta.
Queda també prohibit cre-
mar rostolls, fer foc per
activitats relacionades
amb l'apicultura.

S’amplia el
període de

prohibició de
fer foc

Els grups municipals del
PSC, ERC i ICV, a l'oposi-
ció, portaran al ple de
l'Ajuntament de Tortosa
el rebuig de treballadors i
sindicats a la reforma
laboral aprovada pel
govern espanyol del PP.
Els partits traslladaran al
ple de forma conjunta la
moció plantejada pels
sindicats CCOO i UGT
reclamant a l'executiu
espanyol que "interpreti
el rebuig social generalit-
zat" que ha provocat la
mesura i s'assegui a
negociar amb els sindi-
cats per "reorientar" la
reforma. 

L’oposició a
Tortosa recolza el

rebuig a la
reforma laboral

Inici del procès per arranjar camins del Port
Entre la Mancomunitat Tortosa-Roquetes i l’associació de veïns

ACTUALITAT
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Millora la teva salut
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

Quan la teva columna vertebral té equilibri, la
nostra experiència és traduïda en una bona
salut amb mes energia i menys dolor.

Rebecca Jackson doctora en Quiropràctica
detecta i corregeix les vèrtebres mal alineades
amb les seves mans. En una forma suau i espe-
cífica per retornar l'equilibri a la teva esquena.

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

La Quiropràctica és la tercera professió
sanitària al món. Doctora Rebecca Jackson
ha cursat 5 anys d'educació superior univer-
sitària en l'estudi d'aquesta ciència.

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

Que pot produir una 
columna vertebral desequilibrada?
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L'alcalde de Deltebre i
president de la Federació
de l'Ebre d'ERC, Gervasi
Aspa, ha recordat que el
passat 16 de febrer s'o-
bria al trànsit de vehicles
el tram d'autovia A-7 en
sentit sud, que uneix
l'Hospitalet de l'Infant i la
central nuclear Vandellòs
II. Aquesta autovia, en arri-
bar a les Terres de l'Ebre,
es transforma en carrete-
ra perquè el tram
Hospitalet de l'Infant-el
Perelló encara està en

redacció d'estudi informa-
tiu, al qual els
darrers pressupostos de
l'Estat van destinar
134.100 euros. Segons
Aspa, “les Terres
de l'Ebre som el forat
negre de les inversions en
infraestructures del
Govern espanyol i el millor
exemple el tenim quan
comparem el ritme de
construcció del
tram d'autovia entre
Tarragona i Hospitalet
amb el tram de les Terres
de l'Ebre, inexistent fins
ara”.
Aspa ha denunciat que
“ara per ara, els ciutadans
i les empreses de les
Terres de l'Ebre estem
discriminats i desconnec-
tats del mapa d'autovies.
Aquells que més lluny
estem de Tarragona o
Barcelona, som els que
més hem de pagar en
peatges, amb el que
suposa per a l'economia
familiar i per a la pèrdua
de competitivitat de les
nostres empreses i els
nostres productes”. És

per això que ERC proposa
que l'any 2013 comencin
les obres de l'autovia a les
Terres de l'Ebre, i que
durant el 2012 s'aprovi el
projecte constructiu.
Segons Aspa, “és una
qüestió de voluntat políti-
ca i no pas de dificultat
tècnica o pressupostària,

perquè estem parlant d'un
tram de 13,9 km i un cost
de 56 milions que perme-
tria a la majoria
de la gent de les Terres
de l'Ebre connectar-se per
autovia fins a Altafulla de
manera gratuïta”. 
ERC, que ha registrat per
escrit diferents preguntes

al Congrés de Diputats
demanant per la situació
actual d'aquest tram d'au-
tovia i les previsions de
redacció del projecte
constructiu, proposarà
actuar de manera conjun-
ta i unitària a la resta de
partits i agents socials i
econòmics del territori. 

ERC proposa una acció unitària perquè l’A7
connecti l’Hospitalet de l’Infant amb l’Ebre

Els alcaldes d'Esquerra
de Deltebre, Roquetes,
l'Aldea i el Perelló, acom-
panyats del regidor de
l'Ametlla de Mar, Jordi
Gaseni, han presentat en
roda de premsa diverses
accions per fer que l'au-
tovia A-7 connecti
l'Hospitalet de l'Infant i el
Perelló l'any 2013.

Demanarà que es comenci a redactar el projecte constructiu del tram entre el Perelló-l’Aldea 

«És una qüestió de voluntat política»

REDACCIÓ

ERC planteja una resposta unitària.

Cedida

L'Ajuntament d'Ascó ini-
cia aquest divendres amb
una sessió informativa
oberta al veïnat la redac-
ció del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal
(POUM). Des de 2003, el
municipi es regeix per
unes Normes
Subsidiàries, una norma-
tiva que el nou POUM
substituirà quan estigui
enllestit.  
El consistori preveu que
el nou document entri en
vigor en un període de 2
anys, tot i que bona part
de la tramitació del
POUM, concretament un
cop aprovat de forma ini-
cial al ple municipal,
depèn d'administracions
superiors. 
El POUM té com a princi-
pals objectius planificar

zones de creixement
urbanístic, ordenar i pro-
tegir el patrimoni cultural
arquitectònic, establir
zones d'equipaments
municipals i millorar la
mobilitat al municipi. El
POUM també abordarà el
futur urbanístic de zones
d'especial interès local,
com la façana fluvial o
l'entorn del Castell
d'Ascó i pot establir figu-
res de protecció per
espais d'interès natural.
La redacció del POUM
arrenca donant la veu a la
ciutadania. 
L'Ajuntament i l'equip
redactor difondran entre
el veïnat un ampli qüestio-
nari on, de manera anòni-
ma, els ciutadans podran
detallar les seves priori-
tats. Entre d'altres pre-

guntes, el qüestionari
demana el parer del ciu-
tadà sobre els diferents
elements patrimonials del
poble, els entorns

mediambientals a preser-
var, quins equipaments
públic creu més necessa-
ris o aspectes de mobili-
tat.  

El web municipal,
www.asco.cat, publicarà
puntualment tota la docu-
mentació d'interès públic
que generi el procés.

Ascó inicia la redacció del POUM 
Amb una sessió informativa oberta al veïnat

La crisi també s'està dei-
xant notar en l'increment
d'usuaris que, des de fa
un parell d'anys, deman-
den els serveis que ofe-
reix, a través de Càritas
Tortosa,la Casa
d'Acollida, gestionada
per les germanes de les
Filles de la Caritat. En el
darrer any, hi ha pernoc-
tat 1.628 persones,
s'han servit 3.927
sopars, s'han fet 4.114
entrepans, i han utilitzat
el servei de dutxa 2.220
persones. Tot i que el
nombre de transeünts no
ha augmentat gaire, sí
que ho ha fet un perfil
d'usuaris que, arran de la
crisi, s'han quedat sense
feina, i han de demanar
per poder menjar.
Aquesta situació ha fet
que el Consell Comarcal
del Baix Ebre hagi decidit
fer una aportació extraor-
dinària de 5.000 euros a
Càritas.

Després de quatre anys
en projecte i en obres, el
viver d'empreses de la
Galera (Montsià) té pre-
vist obrir les seves por-
tes durant aquest primer
semestre de 2012.
L'equipament, amb un
cost d'uns 2,08 milions
d'euros, disposarà de
tots els serveis i una
quinzena de despatxos
ampliables a 20, que han
de permetre albergar
diferents tipus d'activi-
tats empresarials amb
l'objectiu de dinamitzar
l'economia de la zona
interior de la comarca del
Montsià. De moment,
però, només una empre-
sa ha anunciat que aprofi-
tarà les instal·lacions. El
Consell Comarcal del
Montsià i el consorci
entre els ajuntaments de
la Galera i Godall conti-
nuen promovent l'equipa-
ment per aconseguir la
ubicació d'empreses.

El viver
d’empreses de

la Galera,
gairebé enllestit

ACTUALITAT

Càritas rep
5000 euros
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Aquest passat 20 de
febrer, Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries i
Pep Gimeno, Botifarra,
presentaven el seu treball
conjunt “La Barraca” al
Palau de la Música
Catalana, un itinerari per
la cultura popular, des de
jotes fins a havaneres
passant per fandangos i
boleros. 
El grup de Tortosa i el
cantaor xativí s'uneixen
en aquest treball que con-
flueix en un aiguabarreig
de músiques tradicionals
del territori. 
De fet, la seva conjunció
ha estat definida en algun
moment com una 'aliança

estel·lar' en l'escena del
folk. El “gran” Palau
va ser testimoni, així com
els presents d'un treball
conjunt, fruit d'una troba-
da a la Barraca de
Salvador, al Delta de
l'Ebre, la primavera del
2011. 
Aquella barraca fou habili-
tada com a estudi de gra-
vació per deixar testimoni
sonor de la feina conjun-
ta. 
El concert de dilluns
forma part del cicle
'Tardes al Palau' dedicat a
la música popular i que
portarà musicals simfò-
nics, gospel, cobles, i
orquestres simfòniques.

La Cambra Arrossera del Montsià conrea 50 tones d’arròs utilitzant marro de les càpsules Nespresso

La religió també sofreix la crisi

La fiscalia sol·licita una
pena de 18 anys i mig de
presó per a Francisco D.R.,
un jove de 24 anys i natural
de Castelló de la Plana, acu-
sat d'assassinar un noi de
nacionalitat romanesa a
Alcanar (Montsià), el març
del 2011. La víctima, vivia
al carrer i va decidir ocupar
la casa del carrer Nou, on
també hi residia l’acusat.
Aquest li va dir que no podia
viure allí perquè era propie-
tat de la seva parella. El 22
de març de 2011, la víctima
va anar a l’habitatge a pas-
sar la nit. Allí es trobava
Francisco D.R., el qual el va
colpejar fins la mort. Una

veïna va ser qui va trobar el
cos. La fiscalia considera
que l'acusat, amb la inten-
ció d'acabar amb la vida de
la víctima, va començar a
propinar-li "innombrables"
cops de puny, puntades i a
agredir-lo amb diferents
objectes fins que li va cau-
sar la mort. Una veïna va
trobar el cadàver enmig
d'un bassal de sang. El
ministeri fiscal també recla-
ma una indemnització de
400.000 euros per a la
família de la víctima. El judi-
ci se celebrarà durant les
pròximes setmanes a
l'Audiència de Tarragona,
amb jurat popular.

18 anys de presó

L'Associació de Gourmets
de Tarragona atorga el trofeu
«Gastronia 2011» al restau-
rant d’Amposta, Blanc de
Blancs. El Gastronia és el tro-
feu que atorguen els
Gourmets tarragonins al res-
taurant que obté puntuació
més alta en la valoració que

fan els comensals al finalit-
zar cada sopar mensual que
realitzen. El més puntuat va
estar el Blanc de Blancs,
d'Amposta i els seus propie-
taris, Rogelio i Montse, la
seva dona, van rebre el tro-
feu Gastronia, obra de l'artis-
ta joier Joan Blázquez.

Blanc de Blancs guanya 
el Gastronia 2011

El projecte va comptar amb
el conreu de 13 hectàrees
d'arrossars d'Amposta i
Sant Carles de la Ràpita
durant aquesta passada
campanya, així com el pro-
cessament i envasat de
l'arròs a càrrec d'aquesta
mateixa cooperativa del
delta de l'Ebre. Per posar
en marxa la iniciativa,
Nespresso va habilitar 600
punts de recollida de càp-
sules utilitzades a tot
l'Estat. Els cartutxos aple-
gats van ser tractats poste-
riorment en una planta de
compostatge per separar
l'alumini del marro, el qual
després es va utilitzar per
adobar els camps d'arròs
en el mes d'abril de 2011,
per sis mesos després
recollir la collita.  «La princi-
pal diferència en el procés

de producció ha estat l'ús
d'adob obtingut del marro
del cafè, ja que en la resta
de fases del conreu ha
estat igual, i l'arròs obtin-
gut ha estat de força quali-
tat», afirmà el president de
la Cambra Arrossera del
Montsià.  
El desenvolupament del
projecte també ha comptat
amb el suport de la
Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya
(FCAC). El tècnic de la fede-

ració, Josep Lluís Bosqué,
explicà que «el planteja-
ment de la iniciativa ens va
sembla interessant pel seu
tractament des de la ves-
sant medi ambiental mit-
jançant la gestió d'un resi-
du, i també pel component
social fruit de la donació de
l'arròs al Banc d'Aliments».
Al respecte de la iniciativa
el president de la Cambra
valorà molt positivament la
col·laboració entre la multi-
nacional la Cambra

Arrossera. Segons Miquel
Fàbregas «amb aquesta ini-
ciativa hem entrat en con-
tacte amb una multinacio-
nal puntera en el sector
agroalimentari, i Nespresso
a tingut l'oportunitat d'estar
en contacte amb professio-
nals de la producció
d'arròs».  Miquel Fàbregas
no descarta la possibilitat
que en un futur la multina-
cional dels cafès i la
Cambra tornin a col·labo-
rar.

L’actor George Clooney,
cada cop més a prop 

La Cambra Arrossera del
Montsià ha conreat 50
tones d'arròs utilitzant
com a fertilitzant un com-
post obtingut del marro
reciclat de les càpsules de
cafè de la multinacional
Nespresso.  El gra obtin-
gut va ser donat a la
Federació Espanyola de
Banc d'Aliments (FESBAL)
el passat mes de desem-
bre. 

Imatge de càpsules de Nespresso.

cedida

Presentació del disc «La Barraca» 
al Palau de la Música

Dilluns passat, els «Quicos» tornaven al Palau, acompanyats del «Botifarra»

ACTUALITAT

REDACCIO

Bona part dels fidels
musulmans de Tortosa
continuen resant al carrer,
ocupant part de la via
pública davant de la petita
mesquita de la plaça
Montserrat i els carrers
adjacents. Aquest centre
de culte situat al nucli antic
va obrir les portes l'any
2000, amb capacitat per a
un centenar de persones, i
pocs anys després ja va
quedar petit pel gran
creixement de la comunitat
musulmana a la ciutat,
amb presència de
ciutadans magrebins,
pakistanesos i
subsaharians. Des de

llavors els veïns de la zona
i la mateixa comunitat
musulmana demanen
solucions, però fins ara
tots els intents de trobar
un nou emplaçament han
fracassat. 
Així, en moments puntuals
de màxima afluència com
el ramadà o la festa del xai
els fidels lloguen un
magatzem al barri de
Remolins amb capacitat
suficient per a diversos
centenars de persones.
Però l'actual context de
crisi econòmica ha aturat
els plans de la comunitat
per construir o adequar
una seu digna i definitiva.

Els amants del cinema en català  tenen una cita aquest diu-
menge, 26 de febrer, a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa,
amb 'El mercader de Venecia'. Entrada gratuïta per al volun-
tariat lingüístic. 

Actualitat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Eren les 20.30 hores del diu-
menge. A la sala de juntes que
hi ha a l’estadi de la capital del
Montsià es traien les butlletes
de l’urna. Hi havia tensió. Les
pulsacions eren elevades. Es di-
visava que existia, tal com vam
avançar divendres passat, mol-
ta igualtat. L’alcalde, Manel Fe-
rré, i regidors del consistori
també hi eren. Mitjans de comu-
nicació. Una tarda per emmar-
car per la seua dimensió.
Podia anar d’un vot, a un costat
o a l’altre. Estava ajustat. I així
va ser. Poc abans de tres
quarts de nou de la nit es conei-
xia el nou president. Dos vots

van decidir. El soci va demos-
trar estar repartit. No ha hagut
una tendència clara. Però, tot i
això, a curt termini, no hi haurà
fusió. Jordi Pérez i el seu equip,
amb emoció, celebraven la pre-
sidència. Toni Ruiz i el seu, van
felicitar al nou president. Co-
mença una nova etapa. Una al-

tra de dotze anys queda enrera.
Aspecte esportiu
Pel que respecte la qüestió

esportiva dir que, enmig de la
jornada electoral, amb més am-
bient a l’estadi, l’Amposta juga-
va un partit clau contra el Vila-
franca, tercer classificat. I
l’equip, dins d’una jornada histò-

rica, es va afegir amb un partit
genial, superant-lo per 4-2, amb
gols espectaculars de Becerra,
Oscar i dos de Narvaez. L’afició
va vibrar. Diumenge (18 h), un
altre partit clau. L’Amposta, pe-
núltim però més prop de la zo-
na de salvació, rebrà el cuer, el
Masnou. 

Jordi Pérez, nou president

El CF Amposta ja té nou
president: Jordi Pérez.
204 socis dels 302 que
podien fer-ho, van decidir
diumenge a l’urna. Una
jornada històrica i que va
significar el desenllaç a
un serial que ha durant
gairebé dos mesos.

CF AMPOSTA

Només dos vots van decidir entre els dos candidats: 103 a 101

El Tortosa rebrà el Vista Alegre (diumenge 17 h)

M.V.

Ascó-Rapitenca, un derbi 
amb al.licients

Tres punts d’or

Imatges de la jornada electoral. Toni Ruiz felicitant a Jordi Pérez, quan es va conèixer que era el nou
president. I un soci, dels 204 que van fer-ho, votant durant la tarda.

CANALTE

Jugar a futbol m’apassionava. I
tot el que representava, també.
Entrenaments, ambient al vesti-
dor, el cap de setmana pen-
sant amb el partit, la tensió del
diumenge abans de jugar. Els
nervis al vestidor, l’escalfament
i el posterior moment de la re-
visió. Tot això és únic. I des-
prés, el partit. El somriure del
vestidor si guanyaves o les ma-
les cares que comportava la
derrota. Un estat d’ànim o un
altre si havies segons el resul-
tat. I així començaves la setma-
na.

Sé que molts dels que m’es-
tareu llegint ara heu viscut o es-
teu vivint encara aquestes sen-
sacions. 

Jo les vivia. Com a jugador
podia tenir limitacions. Però ho
vivia intensament. M’agradava. 

Un dia vaig haver de plante-
jar-me deixar el futbol. La possi-
bilitat de crear un mitjà de co-
municació esportiu al nostre
territori em va comportar
aquest plantejament i la deci-
sió, complicada, de deixar de
jugar. No va ser fàcil. Però era
el més lògic. No podia seguir
jugant i, a la vegada, parlar per
la televisió local i fer l’anàlisi
dels partits dels nostres
equips. Crec i continuo creient

que era el més correcte per po-
der tenir objectivitat. I aquesta
la podia obtenir no estant vincu-
lat a cap club. 

Ja he dit que no va ser fàcil.
Recordo perfectament el mo-
ment. Ja fa quinze anys. 

I també tinc encara la imatge
del primer partit de pretempo-
rada que vaig anar a veure del
que havia estat el meu darrer
equip. Vaig veure els com-
panys jugant i jo, sól, a la gra-
deria, mirant-ho. Vaig sentir la
soletat de no estar dins del
camp. Es dur.

Per això, puc entendre la so-
letat que sent un tècnic quan
no entrena o els presidents i di-
rectius que deixen de ser-ho.
S’ha de viure per entendre-ho.
Per què? Perquè és la seua vi-
da. Ho és tot. I quan ho deixes
perds alguna cosa. Per tot
això, intuia que de les eleccions
del CF Amposta, qui no les
guanyava, podria sentir aques-
ta soletat. 

La sensació de que sembla
que tot el que has fet ha passat
desaparcebut. 

Però no ha de ser així. S’ha
de valorar la feina, la dedicació
i els diners invertits per tots
(ara parlo en general) els que
han estat presidents i directius.

El futbol i la soletat

L’opinió de Michel

DIUMENGE 12 HORES PRIMERA CATALANA

Thiago i Coutinho, els ‘padrins’ de l’acte

Presentació del MIC 2012
ACTUALITAT

Torna la competició a la Prime-
ra catalana. I ho fa amb un en-
frontament entre dos equips
ebrencs. L’Ascó rebrà el líder,
la Rapitenca, diumenge 12 ho-
res. Un partit amb alicients. I
és que per a la Rapitenca serà
una prova al seu llideratge i a
la seua estadística històrica.
Té un marge de punts suficient
per dormir tranquil però, a la
vegada, això no ha de signifi-
car que es pugui acomodar. Si
continua la mateixa trajectòria,
la lluita de la Rapitenca és sa-
ber en quina antelació serà
campió.

L’Ascó, per la seua part,
crema un dels darrers cartut-

xos per enganxar-se als
equips capdavanters i, d’a-
questa manera, conservar op-
cions de poder lluitar per la se-
gona plaça, la que dóna opció
a disputar la promoció d’as-
cens a Tercera divisió. Aquest
és l’objectiu del club de la Ri-
bera. Tot i que contrarellotge,
té possibilitats d’aconseguir-
ho. Però no pot fallar.

Així mateix, el derbi té altres
punts d’interés. Com a la pri-
mera volta, serà l’enfronta-
ment de diversos jugadors
que van estar a la Rapitenca i
que ara juguen amb l’Ascó i
que ja van coincidir amb Teixi-
dó a l’equip rapitenc. Sergi
Grau, per exemple, és un dels
casos. La Rapitenca té les bai-
xes del porter Raül (li resten
dos partits), Raül Teixido (san-
cionat) i de Didac, lesionat. La
bona notícia serà el possible
retorn d’Ortega i d’Efren. 

Ortega i Efren poden
tornar a la

convocatòria del líder

Retorn

El Tortosa, en zona de des-
cens, no pot fallar diumenge
a l’estadi (17 h), contra el
Vista Alegre. Joan Pérez és
baixa per sanció. Torna
Cristian i Marc Baiges
segueix sent dubte. Sergi no
està del tot recuperat però
es confia en què pugui millo-
rar i pugui jugar.
Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, del proper partit,
deia que “és un més d'un
cicle que per a nosaltres és
molt important perquè pot
marcar una dinàmica dife-
rent aquesta segona volta. I
l’afrontem motivats, il.lusio-
nats i amb moltíssima con-
fiança després del bon joc
que hem desplegat en els

darrers partits i a més

d'haver aconseguit mantenir
la porteria a zero en els dos
darrers jugats a casa, Ascó i
Tàrrega. Ens torna a visitar
un equip de la part alta i que
allà ens va guanyar per un
contundent 4 a 1. Ho dona-
rem tot per demostrar als
nostres socis i seguidors en
general que volem salvar la
categoria i que a més ho
volem aconseguir agradant i
fent-los passar bones tardes
de futbol al municipal torto-
sí”. 
D’altra banda, com a novetat
en els equips de la demarca-
ció, dir que Ferri, davanter
del Torreforta, fitxarà amb el
Morell, de Segona catalana.
El conjunt de Torreforta té
moltes dificultats, els juga-
dors no han cobrat, i això
propicia que hi hagi casos,
com el de Ferri, que puguin
marxar a altres equips.
Ferri és un davanter pel que
s’havien interessat clubs de
les Terres de l’Ebre. 

Ahir, al Museu Colet de
Barcelona, va tenir lloc la
presentació del MIC 2012
que se celebrarà a la Costa
Brava del 4 al 8 d’abril. Els
jugadors convidats a la pre-
sentació van ser Thiago
Alcántara, del FC
Barcelona, i Philippe
Coutinho, del RCD
Espanyol. A l’acte també

van intervenir-hi el secretari
general de l’Esport de la
Generalitat, Ivan Tibau; el
president de la Diputació de
Girona, Jaume Torramadé;
David Moner, president de
la UFEC; el president de la
Federació Catalana de
Futbol, Andreu Subies i el
director del MIC, l’ebrenc
Juanjo Rovira.

Darrera hora

Ferri, davanter del
Torreforta, fitxarà amb

el Morell
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Golejadors ebrencs, Temporada 2011/12
PICHICHIS

icompeticion

David Callarisa, pichichi de la UE Rapitenca, celebrant un dels gols.

JORDI GIL

Rosado (Torredem) 22
Aleix (Catalònia) 16
Alejandro (Cambrils) 14
Manel Cazorla (Morell) 13
Nico (Salou) 12
S. Ruiz (R. Bítem) 11
Jaime (la Cava) 11
Brigi (Roquetenc) 11
Eugeni (Roquetenc) 10
Roger Vidal (Gandesa) 10
Edu Aguilar (Alcanar) 9
Javi Asin (R. Bítem) 9
Cristian (R. Bítem) 8
C. Gilabert (Alcanar) 8
Pau Aguiló (Cambrils) 8
Dani Bello (Catllar) 8
Imanol (Camp Clar) 8
Lluís (Catalònia) 8
Cristian (Gandesa) 7
Geira (J. i Maria) 7
Jaume Gumiel (J. i Maria) 7
Luis Garcia (Camp Clar) 7
Alex Cañas (Torredem.) 6
Pier (J i Maria) 6
Samu (Canonja) 6
Andreu (Morell) 6
Pedra (J. i Maria) 6
Ferran Roig (la Cava) 6
Sergio (Salou) 6
Jaco (Catllar) 6
Paulo (Alcanar) 6
Narcís (Olimpic) 6
Tomàs López (Calafell) 5
Chacon (Bonavista) 5
Pallarés (Morell) 5
De la Torre (Roquetenc) 5
Adrian (Bonavista) 5
Pere Plana (Morell) 5
Arroyo (Vilaseca) 5
Jacob (Olímpic) 5
Dario (Morell) 5
David Sanchez (Torrede) 4
R. Vates (Alcanar) 4
Ayoub (Calafell) 4
Salamanca (Torrede) 4
Villegas (Catllar) 4
Jota (R. Bítem) 4
Adrias (Alcanar) 4
Jaume Guiu (Olímpic) 4
Ignasi Mestre (Catllar) 4
Toni Calafat (Alcanar) 4
Toni Ortiz (Vilaseca) 4
Tiko (Morell) 4
Jefrey (J. i Maria) 4
Ruibal (la Cava) 4
Dani (Gandesa) 4

Segona Catalana

Carlos (Terrassa) 13
Molist (Terrassa) 12
Enric (Cornellà) 12
D.Planagumà (Manlleu) 11
Edgar (S. Andreu) 10
C. Alfonso (Espanyol) 10
Ermengol (Balaguer) 9
Toni (Rubí) 9
Oscar Muñoz (Vic) 9
Aumatell (Manlleu) 8
Bakary (Espanyol) 8
Miguel (Cornellà) 8
Fortet (Espanyol) 8
Achille (Muntanyesa) 7

Blas (Reddis) 12
Loro (Valls) 12
Callarisa (Rapitenca) 10
Oscar Pérez (Iberiana) 10
Alberto (V. Alegre) 10
Javi Ramos (Rapitenca) 9
Abel Rita (Torreforta) 9
Iban Parra (Torreforta) 9
Ivan (Santfeliuenc) 9
David Romo (Júpiter) 9
Alex (Tortosa) 8
Jonny (Vista Alegre) 8
Elhadji (Júpiter) 8
J. Antonio (O. Can Fatjó) 7

Tercera divisió

Marc (Benifallet) 18
Cristian (Bot) 17
Sanchez (Flix) 16
Font (Tivissa) 14
Bladé (Benissanet) 12
Segovia (Batea) 10
Musta (Flix) 9
Héctor (Batea) 9
Sergi Llaó (Rasquera) 8
Oriol (Ascó) 8
Ruben (Arnes) 8
Josep (Bot) 6
Genís (Bot) 6
Eric Silva (Tivissa) 6

Johan Younes (Atlas) 17
Narís (la Cava) 16
Pitarque (J. i Maria) 15
Josep Martí (Campredó) 15
Pau (La Galera) 14
Mourdad (Atlas) 11
Alex Curto (J i Maria) 11
Ivan Arasa (Roquetenc) 11
Oriol (Alcanar) 8
Jaume (Campredó) 8
Juan Cortes (J. i Maria) 8
Lluís Zaragoza (R-Bítem) 7

Quarta Catalana grup 19

Primera Catalana Quarta Catalana grup 20

Tercera Catalana

Aubanell (Horta) 14
Magi (M. Nova) 10
Julio (Pinell) 10
Quintana (Ametlla) 8
Abdul (Vilalba) 8
Marc Prades (Camarles) 8
Manelet (Sant Jaume) 8
Roberto (la Sénia) 7
Yalti (Vilalba) 7
Amado (Ampolla) 7
Murri (Sant Jaume) 6
Reverté (Deltebre) 6
Bonilla (Deltebre) 6
Tudela (Perelló) 6
Otero (Horta) 5
Sergi R. (Pinell) 5
Ruben (Corbera) 5
Yassine (Ulldecona) 5
Ezequiel (Móra Nova) 5
Toni (Pinell) 5
Carlos Asín (Catalònia) 5
Bernabé (Vilalba) 5
Amadeu (Pinell) 5
Pau (Tivenys) 4
Samuel (Ametlla) 4
Robert (Ampolla) 4
Fidel (S. Bàrbara) 4
Jesús (Camarles) 4
Jordan (Corbera) 4
Morillo (Ametlla) 4
Isaac (la Sénia) 4
Santi (Móra Nova) 4
Rullet (Ametlla) 4
Marius (Godall) 4
Gabi Regaña (Camarles) 3
Ismail (S. Jaume) 3
Jordi Julià (Corbera) 3
Avram (Ametlla) 3
David Pujol (Aldeana) 3
Fluixà (Camarles) 3
Mario (Pinell) 3
Ramon (Móra Nova) 3
Pablo Girona (la Sénia) 3
Marce (la Sénia) 3
Damià (Ulldecona) 3
Robert (Godall) 3
Robert (Tivenys) 3
J. Tolosa (la Sénia) 3
Paco (Ampolla) 3
Pau S (Camarles) 3
J. Ventura (Deltebre) 3
Nico (Perelló) 2
Alex Alegre (Aldeana) 2
Jordi Martin (Aldeana) 2
Iñaki (Móra Nova) 2
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La Sénia va guanyar a Horta (2-3). D’aquesta forma, l’equip de Plàcit re-
dueix distàncies amb el segon classificat i el líder. Està ara a un i a tres
punts, respectivament. Va ser un partit força interessant. La Sénia, amb
les idees clares en defensa, va saber maniobrar al centre del camp i, quan
recuperava la pilota, va buscar el contraatac aprofitant la velocitat de Car-
los, Isaac i Chescu. Així es va avançar, a través de Chescu després d’una
incursió de Carlos per l’esquerra. L’Horta, tot i les baixes, va estar dins del
partit i una acció per la dreta va comportar l’1-1. Jordi, sense voler, va re-
matar a la seua porteria. El partit va seguir obert. Isaac, amb un magistral
llançament de falta, va fer l’1-2. A la represa, l’Horta va empatar amb una
retamada d’Isaac Margalef. I el duel va continuar sent intens. La Sénia amb
una bona jugada a la contra, va marcar el 2-3 (Carlos). L’Horta va intentar-
ho però la Sénia no va tenir escletxes, gaudint de més opcions al final. 

La Sénia referma la seua candidatura per
a l’ascens amb el triomf a Horta (2-3)

TERCERA CATALANA

Ja vam dir fa dues edicions que l’Ulldecona estava buscant davanters
per reforçar la plantilla després que l’equip anés de més a menys i es-
tigui en una zona compromesa a la taula. Les incorporacions han es-
tat Gerard Borrell (Sant Jaume) i Pau (La Galera). El primer va decidir
marxar del Sant Jaume un cop el club va manifestar que té dificultats
per a poder seguir pagant, tot i que està esperant que es solucionen
endarreriments amb ingressos per a poder fer-ho. Si debuta amb l’Ull-
decona, curiosament tornarà a jugar a Sant Jaume d’aquí dues jorna-
des. Pau Muñoz, per la seua part, jugava amb la Galera amb qui ha fet
14 gols en el que portem de temporada, en la primera fase del cam-
pionat, a la Quarta catalana. Va estar al Santa Bàrbara i a l’Alcanar B.
Amb els dos fitxatges, l’Ulldecona es desvia de la línia marcada en el
nou projecte però les necessitats del moment ho han comportat.  

L’Ulldecona fitxa a Gerard Borrell 
(Sant Jaume) i a Pau (la Galera)

TERCERA CATALANA

El Remolins-Bítem va arribar al descans del cap de setmana passat
enmig d’un espiral d’irregularetat, 5 punts de 15 possibles. Demà té
una oportunitat de refer-se i d’oferir la seua millor versió. Visita el
camp del líder, el Torredembarra. El R. Bítem té equip per sorpendre
i, a més, li van aquesta mena de confrontacions motivants. Una victò-
ria del conjunt ebrenc, podria donar més emoció a la lliga. D’altra ban-
da, el Gandesa rebrà un Calafell en hores baixes. Una bona opció per
a seguir progressant (és cinquè). El porter Fontanet fou baixa i Oscar
Gilabert, per motius personals, no ha estat amb l’equip les darreres
setmanes. El Jesús i Maria (set jornades sense perdre) buscarà fer un
punt i seguit contra el Catllar de Villegas (quart classicat), així com el
Catalònia (deu punts dels darrers dotze) contra el Camp Clar.

El Remolins-Bítem visita el líder, el
Torredembarra, demà dissabte

SEGONA CATALANA

No s'han adonat en la publicitat de Mes
Ebre que Don Michel està envoltat de dues
meravelloses i majestuoses dones? Com
veuen el senyor Michel Viñas encara que
treballi sempre està envoltat de molta
bellesa. 
Em vaig assabentar el 1997 del naixement
d'una revista, el Minut 91,
setmanal, quan la vaig rebre al meu domi-
cili a Madrid gairebé em desmaio, qui podia fer aquella revista?
un dia vaig trucar al seu director, va contestar Michel: “ Digui'm
“. Comencem a parlar i ens vam adonar que érem uns apassio-
nats pel futbol d'aquestes terres, així va néixer la nostra amistat,
ens vam conèixer un dia a Madrid i li vaig mostrar la maqueta
del que després seria el llibre de la història del Futbol de La
Sénia des de 1928- 2003 que vaig publicar en el seu moment.
Sense adonar-nos Michel i jo hem passat de tenir una relació pro-
fessional a la d'amistat, perquè abans de res Michel té els seus
defectes, com tots, però sap valorar la gratitud, la senzillesa i
l'amistat. 
Un dia em va proposar que escrivís un article del futbol ebrenc:
“I per què no en fas un altre? I per què no escrius cada setma-
na?“. Michel em va animar a fer que cada setmana estigui amb
vostès, no només m'anima, em dóna tota la llibertat que mai
vaig tenir en un altre mitjà d'aquestes comarques. “Joaquin
aquest article és molt bo, però és molt fort“, i aquest article com
tots va sortir, només un em va recomanar que canviés el titular.
Potser molta gent no sàpiguen que Michel Viñas va ser monjo
abans que frare, jugador del Pinell, R. Bítem, l’Ametlla i
Roquetenc. Jo m'he assabentat per diverses fonts que una dona
ja casada i amb fills i de molt bon veure, anava als partits del
Pinell només per veure les cames de Michel... L'esportista, fut-
bolista va fer els seus primers passos de periodista amb el seu
pare quan tenia 16 anys i va ajudar aquell 1992 a fer el primer
llibre del CD Tortosa. Des d'aquell llavors, aquest personatge ha
passat a ser el periodista amb més fama d'aquestes terres
de l'Ebre, no per ser el millor que ho és, tot i que sé que a ell no
li agradarà que escrigui això... però quin periodista ha estat quin-
ze anys cada setmana en el cim?. Qui va ser el primer que va
començar el futbol de totes les categories per una televisió a les
Terres de l’Ebre, amb convidats d’equips comarcals i per un
canal que es veia a les quatre comarques? Sí, Jose Maria Garcia
va ser el primer que va revolucionar el món del futbol i en l'hora
nocturna de les dotze de la nit. Super Michel va ser el primer a
fer una publicació setmanal esportiva i el primer a llançar els par-
tits diferits entre equips d'aquestes comarques i amb un progra-
ma propi de futbol. Es per tot això que és just fer esment a ell i
destacar tot el que ha donat als afeccionats d'aquestes comar-
ques i als clubs. I potser sense ell el món futbolístic estaria mig
orfe, perquè si que hi ha altres mitjans, altres periodistes però
només va haver-hi un Vicente Marco en la SER dels cinquanta,
un José María García, un Juan José Castillo del Mundo
Deportivo, un Josep Maria Pujal, gent que ha deixat petjada en
la comunicació de Catalunya i Espanya sencera. Perquè aquí
tenim una mini estrella que ens il·lumina cada setmana per la
televisió, per aquests camps de futbol gravant partits i a les
poques hores fent el seu muntatge, entre setmana presentat els
seus programes, buscant la notícia per al divendres en el seu
Mes Ebre, plasmant l'actualitat del futbol... els divendres repar-
tint el Mes Ebre des de les 5 del matí i els dissabtes una altra
vegada al tall i a filmar algun partit... 7 dies de pluriocupació. En
tota Espanya no hi ha cap mitjà que faci un programa de futbol
comarcal de gairebé tres hores setmanals de durada. I aquí ho
fa una sola persona des de presentar a filmar els partits i selec-
cionar les imatges per als reportatges. Només ho fa Super
Michel. Avui vull no només vull fer aquest mini homenatge a
aquest personatge que ha donat tant pel futbol d'aquestes
terres. He de dir que l'he animat a que ens expliqui en un llibre
els secrets o les seves vivències dels seus 15 anys acariciant el
futbol comarcal cada setmana. Compra de partits, àrbitres, ces-
saments d'entrenadors, amenaces que va tenir, anècdotes... no
m'ha dit que no. “Potser ho faci”. Molta gent d'aquesta comarca
coneix millor que jo a Super Michel, però m'he permès des de
la meva humilitat dedicar-li aquestes línies com a agraïment al
que ens està aportant al futbol d'aquestes terres cada setmana,
cada any, cada minut. Gràcies Super Michel, només dir-te des
d'aquí QUE GRAN ETS, MIL GRÀCIES. 

Els somnis es poden complir, jo somio algun dia fer Punto Pelota
de lesTerres de l'Ebre amb Michel, jo somio que Marca o el grup
Prisa (AS) el fitxi com a director, però avui els somnis es com-
pleixen dedicant-li aquesta columna a aquesta gran persona, al
millor periodista d'aquestes terres a nivell futbolístic.

Super Michel
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Després de la jornada de
descans, torna la competi-
ció. Ara s’enceta un altre mi-
crocicle fins la Setmana San-
ta, quan ja el campionat
enfilarà el compte enrera. En
aquest microcicle, els
equips han de perfilar quin
serà el seu paper per a la
recta final de la lliga.

I en aquest sentit, els par-
tits tenen ara rellevància per-
què els equips puguin anar
situant-se. Per tant, el derbi
de demà, a la Fanecada,

avançat al dissabte (16.30
h), entre l’Alcanar i el Roque-
tenc és un partit estelar per
la qualitat dels dos equips
però també per poder pro-
gressar. El Roquetenc en el
seu intent de reduir distàn-
cies amb el Morell, segon
classificat. L’Alcanar, per la
seua part, per enganxar-se
de forma definitiva a les pri-
meres places. La classifica-
ció està molt ajustada i les
variacions poden ser una
constant. Per tant, qui vulgui

mantenir alicients d’estar el
més amunt que sigui possi-
ble, no pot fallar.

La Fanecada presentarà
un gran ambient per acollir
aquesta confrontació, com
és habitual. L’Alcanar ha mi-
llorat principalment a casa
on s’ha mostrat ferm en els
darrers tres partits en els
que ha guanyat. El Roque-
tenc només ha sumat tres
punts en els últim sis des-
plaçaments. Es la seua as-
signatura per aprovar. Gran

nivell sobre el camp amb ju-
gadors que han estat en ca-
tegoria superior. Per tant, un
bon derbi per a tornar a la
competició.

Del Roquetenc, dir que Jo-
an Trullen és baixa per mo-
tius personals. Així ho ha co-
municat i no seguirà jugant
en el que resta de tempora-
da, segons fonts de l’equip. 

Alcanar-Roquetenc, el derbi per a tornar-hi
Els dos equips s’enfronten demà dissabte (16.30 h)

SEGONA CATALANA. DESPRÉS DEL DESCANS

Una acció d’un partit de la Cava, d’aquesta temporada.

El Roquetenc és tercer,
amb 35 punts, mentre que
l’Alcanar és vuitè amb 32.

Partit clau per als dos
equips.

A escalar

La Canonja es troba en zona de descens. La seua situació genera
preocupació perquè passen les jornades i no pot sortir del pou.
Diumenge, l’equip de Jordi Rojas rebrà a la Cava. Una nova final. 

Amb l’ansietat de la classificació, la Canonja porta dies mobilit-
zant-se per a poder fer incorporacions. Ha parlat amb diversos ju-
gadors. I es pot dir que ja hi ha novetats. Fernando Velillas (Turó
de la Peira) ha fitxat. Ha fet 14 gols amb el seu equip, a la Sego-
na catalana a Barcelona. Es un bon davanter. L’altra novetat, de ca-
tegoria superior, està ja pàcticament perfilada, però el jugador
compromès (la setmana vinent direm qui és), un altre davanter, no
podrà jugar fins la jornada posterior, al camp del Morell. La direc-
tiva de la Canonja farà un gran esforç per a poder fitxar aquests ju-
gadors amb l’intent de salvar la categoria. 

La Canonja incorpora un davanter i la
setmana vinent, un altre

SEGONA CATALANA

La Cava ha incorporat al porter René, que estava a l’Amposta juve-
nil, i a Jordi Ayala, de l’Olímpic. Ayala va jugar amb l’Ametlla i va es-
tar amb la Rapitenca tot i que al començar la lliga va fitxar amb l’O-
límpic. Albert Forcadell, el porter de l’equip fins ara, ha decidit no
seguir i així ho ha comunicat al club. 

L’equip que ara entrena Santi Forner visita diumenge (11.45 h) el
camp de la Canonja. L’objectiu ha de ser millorar en els partits fora
de casa i estabilitzar-se a la taula. El triomf contrarellotge contra el
cuer, el Bonavista, i la setmana de descans han fet recuperar la tran-
quil.litat a l’entorn i al propi club. No obstant, faria falta un altre bon
resultat per reforçar la confiança i, a més, per a poder estar més
lluny de les places compromeses.   

Els porters Jordi Ayala (Olimpic) i René
(Amposta juvenil), fitxen amb la Cava

SEGONA CATALANA. ALBERT DEIXA EL CLUB
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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

Partit recuperat

Horta-la Sénia 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 20 49 15 47

2. L’Ampolla 20 35 13 45

3. la Sénia 20 39 18 44

4. Camarles 20 41 29 35

5. Vilalba 20 41 33 31

6. Pinell 20 45 33 30

7. Horta 20 41 40 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

1a jornada Quarta catalana. Copa TE. Grup 1

Ginestar-Benissanet (diu 16 h)

Alcanar-Tivissa (dissabte 16 h)

Roquetenc-Rasquera (dissa 16 h)

PROPERA JORNADA 

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P

RESULTATS
1a jornada Quarta catalana. Copa TE. Grup 2
Deltebre-la Galera (diu 18.30 h)
Jesús i Maria-Ascó (18.30 h)
Batea-Arnes (diu 16 h)
la Cava, descansa.

PROPERA JORNADA 

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P

Quarta catalana

Els seniencs, amb els tres punts, estan ara a tres del líder l’Ametlla.

Els
resultats

de la
jornada

La Sénia va guanyar al
camp de l’Horta en el

partit que es va recuperar
dissabte, aprofitant la

jornada de descans (2-3)

Derbi
PRÒXIMA JORNADA  

Manlleu-Espanyol
Santboià-Gramanet

Gavà-Pobla Mafumet
Europa-Vilanova

Terrassa-Cornellà
Balaguer-Castelldefels

Olot-Prat
Muntanyesa-Vic
Vilafranca-Rubí

Amposta-Masnou (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
25a jornada, Tercera divisió

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

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

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)
Alcanar-Roquetenc (16.30 h)

Bonavista-Morell (17 h)
Torredembarra-R. Bítem (16.30 h)

Diumenge
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

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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La Festa del Rem
català, a Banyo-
les, el cap de set-
mana passat, va
acabar el diumen-
ge amb un dinar
de germanor en
tots els Clubs i on
es van lliurar els
premis correspo-
nents a l'any
2011.
El millor Club de
Catalunya en banc
mòbil ha estat el
Club Nautic Am-
posta, campió de
Catalunya per 6è.
any consecutiu,
primer en el meda-
ller total dels Cam-
pionats d'Espan-
ya, tercer classificat a la Copa Primavera i tercer a l'Abierto Internacional
d'Andalússia com fites més importants. 
El Millor Club en banc fix ha estat el Club Nautic de Flix, que en sols quinze anys d’-
història ha col·locat el poble de Flix dalt de tot del rem Català. El Millor entrenador
de l'any ha estat David Morales, entrenador del Club Nautic Amposta (a la foto) i mà-
xim responsable de la selecció espanyola de rem juvenil aconseguint, a part dels
èxits amb el Club Nautic Amposta, aconseguir dos medalles de plata al Campionat
del Món i classificar dos bots a la final del Campionat del Món Junior. El premi al mi-
llor remer masculí ha estat per a Dani Sigurbjornsson del Club de Rem Tortosa, sub-
campió del Mon de Rem sub-23 i Campió de Espanya es skiff. 
El premí a la millor remera ha estat compartit per Verònica Garcia del Club de Rem
Tortosa i la seva companya de selecció Laura Terradas del Club Nautic Banyoles,
Subcampiones del Mon Sub-23. 
S'ha fet distinció amb l'insígnia d'or  per part de la federació catalana a Enric Pe-
dret, vicepresident de la federació catalana i tota una vida dedicada al rem tortosí
del que fou president. També es va premiar per part de la Federació Espanyola de
Rem a Francisco Paz, anterior president del Club Nàutic Amposta, amb la medalla
d'or de la Federación Española de Remo per la seva aportació al rem.  

CONFRONTACIO CATALANA DE REM, A BANYOLES

Pas ferm del sènior femení
CLUB VOLEI ROQUETES

Després de la jornada de descans, l’Handbol Amposta Lagrama torna a la competició aquest cap
de setmana, demà dissabte, a les 19.30 hores, visitant la pista del València, equip que s’hi juga
molt en la seua lluita per conservar la plaça capdavantera que ocupa. Tot el contrari que l’Ampos-
ta que afronta el partit amb més tranquil.litat després de la darrera victòria. I és que l’equip de la
capital del Montsià està a vuit punts de les places de descens. Per tant, té marge de maniobra,
sense relaxar-se però sí que per poder jugar gaudint dels partits de competició. O sigui, el partit
de demà és d’aquells en els que hi ha “molt a guanyar i poc a perdre”.

L’Handbol Amposta visita el València

Els set equips de cada grup de la Quarta
catalana ebrenca disputaran la Copa
Terres de l’Ebre. Per tant, hi haurà dues lli-
guetes i els dos primers classificats de
cada lligueta jugaran un 3x1 per decidir el
guanyador.

Grup 1
1a. jornada
Ginestar-Benissanet
Alcanar-Tivissa (rectificat horari, 18.30 h)
Roquetenc-Rasquera
Xerta, descansa.

Grup 2
1a. jornada
Deltebre-la Galera
Jesús i Maria-Ascó
la Cava, descansa
Batea-Arnes

La Copa Terres de l’Ebre,
aquest cap de setmana

QUARTA CATALANA

Sis equips i tres places d’ascens. El 4
de març comença el play-off d’ascens
a Tercera catalana. Els tres primers
classificats de cadascun dels dos
grups de Quarta Catalana, de la pri-
mera fase, van passar per disputar
aquest play-off d’ascens. Flix, Bot,
Benifallet (grup 19) i Campredó, Atlas
i R. Bítem (grup 20).
Ja es coneix el calendari. Les dues pri-
meres jornades són les següents: 
1a. jornada (4-3-12)
Atlas-Rem. Bítem
Benifallet-Bot
Flix-Campredó

2a. jornada (11-3-12)
R. Bítem-Flix
Bot-Atlas
Campredó-Benifallet

El play off d’ascens comença 
el 4 de març

QUARTA CATALANA

El sènior femení va obtenir una contundent victòria per segona setmana consecutiva. Es va des-
plaçar a la pista del Manresa on, tot i tenir baixes, va aconseguir els tres sets amb parcials (12-
25, 23-25 i 20-25). Amb aquesta victòria, les de Roquetes es posicionen capdavanteres de la
classificació del play-off per la permanència. En canvi, el sènior masculí una jornada més, va es-
tar a punt d'emportar-se algun set, però als punts finals, no acaba de ser eficaç. Aquesta jorna-
da va perdre contra el C.V.Barberà Comerç Urbà per 3-0 però amb parcials molt ajustats 25-21,
26-24 i 25-14). El juvenil va aconseguir una victòria molt important davant al Sant Pere i Sant
Pau, guanyant amb un gran joc. El resultat final va ser 3-0 amb parcials (25-21, 25-14 i 25-14).
Aquests setmana tots els equips juguen a Roquetes. Els cadets reben al C.V.Salou, i el juvenil al
C.V.Andorra. Desprès per la tarda, el sènior masculí rep al 3 Àmfores Balàfia i el femení tot se-
guit al C.V.Monjos "B". 

Amposta i Flix, millors clubs 2011
Cloenda de la Festa del rem català, a Banyoles. Lliurament de premis

Es va celebrar el cap de
setmana passat la II Festa
del Rem Català a la localitat
gironina de Banyoles. La
trobada va començar amb
una Confrontació de Rem
de tots els Clubs de Cata-
lunya acompanyats de
clubs de l'Aragó i del sud
de França. 
Els remers ebrencs van as-
solir molts bons resultats,
com ja és habitual.
Pel que respecta al Club de
Rem Tortosa, destacar el
récord de participació en l’es-

mentada Confrontació amb
gairebé 80 remers tortosins
de pràctiment totes les cate-
gories: alevins, infantils, ca-
dets, séniors i veterans.

El Rem Tortosa va aconse-
guir 10 primers llocs en la
seua participació a la Regata
i nombroses bones posicions
en les diferents categories. A
la foto, a pareix el gruix del
grup del Rem Tortosa que va
participar a Banyoles. Els re-
mers que van aconseguirs
els primers llocs van ser: 2x
IM Óscar Guillen i Enric Jardí

4x IM Blanca Adell,Anna
Kayser, Mireia Llambrich i
Júlia Blanch

1x CM Roger Folquer
2x Veterà M Carlos Jimé-

nez i Josep García
2x JF Laura Montesó i Cin-

ta Prats
1x IM Óscar Guillen
4x IF Laura Ramírez, Anna

Kayser,Alba Benaiges i Júlia
Blanch

1x CF Natalia Arasa
1x Veterà M Carlos Jimé-

nez
1x SM Xavi Vela.

Els ebrencs tornen a brillar

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL 

BM La Roca 23 -
Tortosa Hidrocanal, 21

Partit important per a les aspi-
racions tortosines contra un
equip molt conegut i rival di-
recte en les aspiracions de
classificació pel Top4 de la
màxima categoria femenina.
Molt bon inici de partit amb un
joc seriós i concentrat que va
permetre assolir una certa
distància a les tortosines,
però sense acabar d’arrancar.
Les errades en llançaments
en superioritat clara i les pèr-

dues de pilota als darrers mi-
nuts de la primera part, van
provocar un apropament de
les locals arribant a la mitja
part amb un gol d’avantatge
per a les visitants.
Tot i que les tortosines van
desplegar la seva excel·lent
defensa, no van poder ser tan
efectives en l’atac com era ne-
cessari per distanciar-se. A
falta de dos minuts per a la fi-
nalització, de l’encontre van
avançar-se al marcador, però
el desencert arbitral en les da-
rreres decisions fou el punt de

subtilesa que necessitaren les
vallesanes per a poder impo-
sar-se definitivament en el
marcador.

Demà dissabte, l’Handbol
Tortosa rep el Sant Esteve
Sesrovires a les 17.00 hores
al pavelló de Ferreries.

Alineació: Estefi Ocaña i Paula
Estorach a la porteria; Mireia
Andreu, Aida Rieres, Núria Al-
bacar, Maria Valldepérez, Pau-
la Alcaide, Jèssica Bertomeu,
Cinta Gisbert, Noel Uriarte, Ju-
dith Toro i Giselle Angel.

S’escapa en els darrers minuts
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L’ENTREVISTA  PER DIANA MAR
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
REBECCA ALETHIA JACKSON. DOCTORA QUIROPRÀCTICA

Avui ens hem aixecat amb
ganes de saber més sobre
la quiropràctica. Una tècnica
tan desconeguda per a
molts i, a la vegada, tan
beneficiosa, segons els que
ho han provat. Parlem amb
la doctora Rebecca
Jackson.
Més Ebre: D'on és? Pel seu
nom...
Rebecca Jackson: Sóc
una quiropràctica nascuda
a Londres (Anglaterra), doc-
torada en l'Institut de
Quiropràctica de Welsh en
2007. Vaig començar els
meus estudis en les ciències
Equines, ja que els cavalls
són la meva passió.
Després de la meva gradua-
ció vaig conèixer un qui-
ropràctic que em va ensen-
yar com de saludable i bene-
ficiosa és aquesta ciència
pel benestar de la persona.
Vaig adreçar-me al seu cen-
tre professional per a rebre
una sessió d'aquesta tècni-
ca, tot i que era conscient
que no em feia mal res, no
obstant en el reconeixement
previ a la sessió vaig poder
observar que patia petits
desplaçaments lumbars.
Després de la sessió d'ajus-
tament d'esquena vaig sor-
prendre’m al notar que em
sentia diferent. Tenia una
major mobilitat en el coll i
em sentia molt lleugera.
Aleshores vaig decidir estu-
diar aquesta ciència per a
poder oferir aquest benes-
tar a tothom qui ho desit-
gés.
ME: Quants anys portes
aquí?
RJ: Vaig arribar a Tarragona
al setembre de 2009 sense
saber res d'espanyol ni de
català. Però amb el temps
vaig intentant perfeccionar

els idiomes. 
ME: Com a professional qui-
ropràctica, com veus aques-
ta tècnica a Catalunya?
RJ: La quiropràctica és la
tercera professió sanitària
en el món, per darrera dels
doctors en medicina i dentis-
tes. Catalunya té un nombre
de quiropràctics molt elevat,
tant és així, que gran part de
les concentracions més
importants del gremi es tro-
ben aquí. Però, també és
cert, que a nivell nacional, la
quiropràctica és una ciència
poc explotada, donat que
només hi ha dos centres uni-
versitaris que imparteixen
aquest ensenyament en
Espanya. Una és a Madrid i
l'altre a Barcelona, essent
aquest any, l'últim de la pri-
mera promoció a Madrid, i a
Barcelona en resten dos per
als futurs quiropràctics.
ME: Què és la quiropràcti-
ca?
RJ: Els quiropràctics estu-
dien un mínim de cinc anys
la ciència l'art i la filosofia
del cos humà. Els primers
dos anys són comuns a l'en-
senyament de medicina i la
resta està enfocat al siste-
ma nerviós i com afecta
aquest sobre l'esquelet
humà, columna vertebral,
músculs i l'organisme. La
quiropràctica és una profes-
sió sanitària que treballa
amb la columna vertebral i
el sistema nerviós central.
Quan hi ha problemes amb
les vèrtebres de la columna,
hi ha pressió al sistema ner-
viós i provoca una disfunció
del cos. Això pot generar
aguts dolors d'esquena, de
cap, mareigs o problemes
amb els sistemes digestius
o respiratori, entre d'altres
anomalies. 

ME: Què és per a tu la qui-
ropràctica?
RJ: La quiropràctica és per
a mi una forma de vida. La
majoria de nosaltres solem
concentrar-nos en allò que
ens afecta i sentim. Com qui
té un cotxe nou i en gaudeix
d'ell, cuidant-lo, revisant-lo
periòdicament, o qui va al
dentista cada any per a fer-
se una revisió o per solucio-
nar un problema bucal. De la
mateixa manera, personal-
ment, crec  que és importat
que els ajustos quiropràc-
tics són importants des de
ben petits, per tal de garan-
tir un òptim creixement i
desenvolupament del cos al
llarg de tota la vida. La salut
i el benestar, hauria d'estar
per sobre de tot. 
ME: En què consisteix un
tractament amb quiropràcti-
ca?
RJ: En una sèrie d'ajusta-
ments de la columna verte-
bral. No són massatges, no
donem medicaments, ni
tampoc emprem corrents
elèctrics. El que fem és una
força suau a la columna ver-
tebral, per recol·locar la vèr-
tebra al seu lloc. En acabar,
la persona tractada es troba
més alleugerida.
ME: És una carrera reglada?
RJ: A Espanya aquest
ensenyament està regulat
per una associació de qui-
ropràctics (Associació
Espanyola de

Quiropràctica). Els membres
d'aquesta associació han de
dedicar un mínim de 16
hores anuals al coneixement
de noves tècniques de la
quiropràctica.
ME: Quantes sessions es
necessiten per refer-te d'una
determinada malaltia?

RJ: La quiropràctica no és
una ciència matemàtica,
sinó que depèn de cada per-
sona, la recuperació d'una
mateixa malaltia en dues
persones pot transcórrer en
temps diferent. Depenen
molts factors que influeixen
en la vida de cada un, i
aquesta influència pot reper-
cutir de maneres diferent.
Per això no hi ha la possibili-
tat de fixar un temps en la
recuperació d'una lesió. 
ME: La quiropràctica forma-
ria part de la medicina alter-
nativa?
RJ: Sí, la quiropràctica és la
primera alternativa de la

medicina convencional a
nivell mundial.
ME: Entra per la seguretat
social?
RJ: No.
ME: Per a qui és especial-
ment recomanable?
RJ: La quiropràctica no
requereix cap condiciona-
ment, ofereix la possibili-
tat d'una millor dualitat de
vida i està oberta a qualse-
vol persona. En la qui-
ropràctica hi ha centenars
de tècniques per al tracta-
ment de totes les anoma-
lies i adapto les tècniques
adequades per a cada
pacient.

«Per a mi és una forma de vida.
Crec que els ajustos

quiropràctics són importants
des de ben petits»

Què és per tu la quiropràctica?
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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GASTRONOMIA

Ingredients (4 personas)

1 kg.  Anguila

1/4 Ceba   

4 Dents d`all

1 Tomaquet

1 Got d`oli d`oliva

Sal

Bitxo

1 got de vi

Unes branques de jul ivert

Preparació:

En una cassola hi posem  l`oli, la ceba i la
picada d`all i julivert. Una vegada sofregit li
afegim el tomaquet pelat i trinxat, el picant i
ho deixem sofregir. Tot seguit afegim l`angui-
la i ho deixem coure uns vint minuts i apa-
guem el foc. Està molt més bó si es  deixa
reposar una estona.

«Primentons i Tomates». Avui: Anguila  

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

SUQUET D´ANGUILA

                     



DIVENDRES 24 DE FEBRER DE 201222 www.mesebre.catsseerrvveeiissdiarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel     

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella   

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

Torrent Costilla, Francesc X.  

Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830 

Ulldemolins Reverter, Xavier       

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Albella Beltran, Mª. del Carme

Av. Santa Bàrbara, 18-20. (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M             

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Al llarg del dia creuaran bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel
poc o puntualment mig ennuvolat. Tot i això, de matinada al Pirineu, sobretot
al vessant nord i l'extrem nord-est, el cel estarà molt ennuvolat per núvols bai-
xos que minvaran al llarg del matí. Independentment hi haurà núvols d'evolu-
ció al Prepirineu durant la tarda. 
Precipitacions 
No s'esperen precipitacions. 
Temperatures 
Les temperatures mínimes pujaran entre lleugerament i moderadament, men-
tre que les màximes es mantindran sense canvis o en lleuger ascens sobretot
a la depressió Central. A banda baixaran lleugerament a l'extrem nord-est del
país.
Es registraran mínimes entre els -7 ºC i -2 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre -5
ºC i 0 ºC a la depressió Central, entre -2 ºC i 3 ºC a tot el prelitoral i al litoral
nord, i entre 3 ºC i 8 ºC a la resta del litoral, puntualment més altes a l'extrem
sud. En canvi, les màximes oscil·laran entre els 13 ºC i 18 ºC al Pirineu,
Prepirineu i depressió Central, i entre els 16 ºC i 21 ºC a la resta del país. 
Visibilitat 
Serà entre bona i excel·lent, tot i que de matinada serà entre regular i dolen-
ta al vessant nord del Pirineu. 
Vent 
Al nord de l'Alt Empordà bufarà tramuntana fluixa amb cops moderats al matí
i amb tendència a afluixar al llarg de la tarda. A la resta del territori el vent
serà fluix i de direcció variable amb predomini del component sud fluix, amb
cops moderats al litoral.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El Sol i Mercuri  per la teva casa quatre et
recomanen tenir una mica més d'habilitat i
tacte pel que fa a les teves relacions familiars
. El millor és el que pensis en tu.

Taure
20/4 al 19/5

Si parles des de la sinceritat  pot millorar molt la
teva relació sentimental  creant-se un clima de
major confiança  amb la teva parella. Un ambient
tranquil és el millor per a tu.

Bessons
20/5 al 21/6

Has de fer els canvis necessaris perquè la teva
relació sentimental millori. No et convé retardar-te
. Respecte a la teva salut , avui és un dia per a la
reflexió.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius l'inici d'un cicle sentimental marcat per la
renovació . Et mostraràs més per les teves
accions que pels teus pensaments . Al final del
dia et trobaràs una mica agitat.

Lleó
22/7 al 22/8

Si fas que la teva parella comparteixi amb tu les
teves inquietuds tindràs molt de guanyat . Una
mica d'exercici  tots del dies et proporcionarà
molts avantatges.

Verge
23/8 al 21/9

Avui gaudiràs de manera sincera del compan-
yia de les persones que t'envolten. Estàs pas-
sant per una època plena de voluntat i la teva
ment i el teus cos es mouen a ple rendiment.

Balança
22/9 al 22/10

Una onada d'entusiasme envaeix la teva acti-
tud  sentimental però encara no has de can-
tar victòria. Vius un procés interior que et
duu a ser més conscient de tu mateix.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui és un dia on has de donar explicacions
dels teus propis sentiments . Exclou de la teva
vida tot el que no et beneficiï , com per exem-
ple l'alcohol , el tabac o les drogues.

Sagitari
21/11 al 21/12

És probable que certes converses amb la teva
parella et facin plantejar-te les coses des del
començament. Vés amb compte amb les die-
tes inadequades o amb el consum de fàrmacs.

Capricorn
21/12 al 19/01

En relació amb l'amor has de vigilar la teva eufòria
i així evitaràs situacions compromeses que afectin
la teva vida de parella .Avui tindràs moments  de
creativitat molt productius.

Aquari
20/1 al 18/2

El factor sort t'arriba a través de la parella ,
els contactes socials o els amics . Respecte
a la teva salut , un bon massatge et repor-
tarà  el tònic que estàs buscant.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs en un moment ideal per construir coses
en comú amb la teva parella, o per participar
d'una manera més profunda i directa en les
teves relacions socials.

MATÍ

SOL I NÚVOLS ALTS 

TARDA

SOL I NÚVOLS ALTS 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 7°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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IMMOBILIARIA�

         

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .  Te l :
607538304

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

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

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

Deltebre. Casa de 2

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

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

Deltebre.  Zona La
Cava,  avgda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -

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

Miami P lat ja.  Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700 

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

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

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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El dijous 16 de febrer va
tenir lloc al Palau de
Congressos Baluarte de
Pamplona el Workshop
amb Agències de Viatge
de Navarra. En aquest con-
text, l'Oficina de Turisme
de la Ràpita, juntament
amb l'Estació Nàutica, van
disposar d'un espai de tro-
bada amb diferents agents
turístics. 
També el dia següent, en el
marc del I Mercat de
Contractació de Serveis
Turístics es va poder pre-
sentar l'oferta turística de
Sant Carles de la Ràpita.
Cal destacar que es va
establir contacte amb una

desena d'agències, les
quals van quedar sorpre-
ses del potencial de la
zona. 
Els agents turístics van

agrair el fet que els pro-
ductes ja estiguin estructu-
rats i preparats per a la
seva comercialització, de
manera que es poden
incloure d'immediat en els
respectius canals de
venda. 
Productes turístics com la
Ruta de les Muscleres, les
rutes autoguiades en
embarcació, les sortides

en veler, les experiències
gastronòmiques estructu-
rades arran de l'entrada de
la Ràpita a Saborea
España (8 productes), o
els esports aquàtics com
el kitesurf, el windsurf i la
vela van ser els més dema-
nats. 
També cal destacar l'as-
sistència al II Social Travel
Lab Navartur, una trobada

especialitzada en noves
tecnologies aplicades a la
promoció turística, on hi
van haver ponents desta-
cats i autors dels blogs de
viatge punters a nivell esta-
tal. 
I és que els blog-trips s'han
convertit en una de les
accions promocionals més
efectives: consisteixen en
donar a conèixer la desti-

nació als coneguts “blog-
gers” per tal que després
escriguin les seves expe-
riències al seus blogs, visi-
tats per milers de perso-
nes mensualment. 
Durant la resta de dies de
la fira, que es va allargar
tot el cap de setmana fins
el diumenge 19, la Ràpita
va estar present al mostra-
dor de Terres de l'Ebre.

La Ràpita intensifica la seva presència en 
importants  Fires de Turisme

Durant el cap de setma-
na passat, la Ràpita ha
estat present a la fira
de turisme de
Pamplona, Navartur. Els
esforços s'han centrat
en la venda dels pro-
ductes turístics de la
població, la Badia dels
Alfacs i el Delta. Per
això s'ha fet èmfasi en
la trobada amb dife-
rents agències de viat-
ges de Pamplona i
Navarra.

Aposta clara del municipi, per esdevenir una referència a nivell turístic, fora de les Terres de l’Ebre

LES NOSTRES POTENCIALITATS

Durant la Fira es va establir contacte amb
una desena d’agències, les quals van quedar

sorpreses del potencial de la zona

ACTUALITAT

REDACCIO

             


