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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 ali-
neades amb les seves mans. En una forma suau i específica 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'emocional. 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 universitària en l'estudi d'aques-
ta ciència.

REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

Millora la teva salut
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

El municipi de Rasquera
aposta pel conreu de
marihuana per sortir de la
crisi econòmica. El ple ha
aprovat aquest dimecres
passat un contracte amb
l'Associació Barcelonesa
Cannàbica d'Autoconsum per
ubicar una plantació al seu
terme que reportarà 1,3
MEUR en dos anys i 40 llocs
de treball. El conseller
d'Interior, Felip Puig, ha
anunciat que portarà el cas al
jutge perquè decideixi si és un
delicte. 
Diu que ho farà per evitar que
hi hagi cap dubte legal i
qualifica la iniciativa de
curiosa.                         P3 

Llum verd a la plantació de marihuana

Amposta ha posat en marxa el projecte de centre de recerca, desenvolupament i innovació en materials
'composite' al polígon de l'Oriola que vol convertir en referència i al voltant del qual aspira fer créixer un clús-
ter empresarial. Les instal·lacions de l'anomenada Antena Tecnològica de les Terres de l'Ebre començaran
a construir-se aquest març per obrir al setembre. Amb una inversió d'1,8 milions d'euros, el centre, l'únic a
Catalunya d'aquestes característiques, treballarà per desenvolupar i transferir aplicacions a indústries com
l'èolica, aeronàutica, nàutica, automoció, ferroviària i construcció.

L'Antena tecnològica es posa en marxa

Terres de l’Ebre. 500 persones protesten
contra la instal·lació del parc eòlic marí
experimental a l'Ametlla de Mar.

P4

Esports. David Morales, del Club Nautic
Amposta, i el Club de Rem Tortosa,
considerats com a millor tècnic i Millor Club
de l’any 2011. P17

Terres de l’Ebre. Núria Ventura, primera
secretària del PSC a l’Ebre, amb un 70 %
dels vots emesos en el Congrès regional,
celebrat a Sant Jaume.                P5 i 18Av
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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 nostre equip vol agrair sincera-
ment a tots els socis del
C.F.Amposta, tant als que han
dipositat la seua confiança en
nosaltres com els que han preferit
donar-la a l'altre candidatura la
seva participació la qual demos-
tra que el nostre club te una sana
vitalitat així com un interès que
garanteix la pervivència de la nos-
tra històrica entitat. Tanmateix
ens veiem obligats per coherèn-
cia, responsabilitat i bon govern a
fer una sèrie d'aclariments en
referència al procés electoral que
estem ben segurs que la nostra
massa social agrairà i mereix ser-
ne coneixedora:
1r. que durant el procés electoral
vàrem detectar diverses manifes-
tacions tendencioses i que a mes
estan lluny de la realitat, com per
exemple l'oferiment fet per part
del nostre candidat a l'altre candi-
datura per tal d'anar plegats en el
nou projecte i així sumar esforços
i les declaracions fetes a traves
de la televisió per un responsable
del futbol base atribuint la pèrdua
de categoria de l'equip amateur al
desànim produït per l'ajut econò-
mic fet per l'sponsor de la passa-
da temporada.
2r. no s'ha escollit un projecte, tal
i com nosaltres sí que vàrem pre-
sentar sinó que s'ha fet una elec-
ció personal, per altre banda total-
ment legítima. No obstant el soci
ha de saber que l'esforç que esta-
va disposada a fer la nostra candi-
datura abastava tots els aspectes
que existeixen en un club: social,

econòmic i esportiu. Aspectes tan
importants i rellevants com baixar
la quota dels socis i poder realit-
zar el pagament fraccionat, crea-
ció del carnet d'aturat, reducció
de les quotes del futbol base, sis-
tema de beques pel mateix, aug-
ment de la massa social, creació
d'un amateur competitiu, conve-
nis de col·laboració amb clubs
estrangers i un seguit de millores
mes que han quedat possible-
ment per sempre al tinter. 
3r. que estem en total desacord
en que el nostre futbol base no
sigui regit pel propi club i sota el
seu estricte control i direcció
donat que es el nostre principal
actiu i per aquesta raó no es pot
deixar en mans alienes. 
No obstant l'exposat i per tal de
no perjudicar i interrompre la nor-
mal marxa del club ens limitem a
posar-ho en coneixement de tots
els nostres socis en tant que son
els legítims amos del club i també
esperem que aquest no sigui el
nou estil que regeixi a partir d'ara
la nostra entitat. No volem aco-
miadar-nos sense manifestar que
la gent que ha treballat en la nos-
tra candidatura estarà sempre al
servei del nostre estimat club per
si en qualsevol moment se'ns pot
necessitar i alhora també dir tal i
com ja ho vam fer en el seu
moment que la nostra aportació
serà absolutament constructiva i
en benefici de l'entitat. 
Visca l'Amposta !

Equip de la canditatura 
d'Antoni Ruiz

Carta oberta als/les socis/sòcies 
del CF Amposta

Opinió

Està en joc el nom d'un poble? Es posa en perill
una imatge, un tipus de turisme i una reputació?
L'equip de govern de Rasquera ha aprovat una
plantació de cànnabis al municipi per tal que una
associació barcelonina es pugui abastir i així crear
llocs de treball i ocupació. El projecte va sorgir fa
set mesos de l'Associació Barcelonina Cannàbica
d'Autoconsum, una entitat amb fins lúdic-terapèu-
tics, amb uns 5.000 socis, que pretén llogar terres
en aquest poble agrícola que està molt marcat per
la crisi. L'ABCDA pagarà 36.000 euros per la sig-
natura del conveni i es comprometrà a abonar
550.000 euros anuals a partir de juliol pel lloguer
dels terrenys i per a sufragar totes les despeses

legals, jurídics i de seguretat que comportarà el
projecte, que no suposarà cap cost per al consis-
tori. Les opinions són contradictòries i la qüestió
ara és… S'està parlant d'un model o d'una frivoli-
tat? Parlem d'una apologia del consum o d'una
oportunitat per un municipi petit endeutat? La pro-
posta, com deiem, ha provocat diverses sensibili-
tats i reaccions en la societat; algunes tant contun-
dents expressades per una autoritat policial que ha
arribat a dir que el Codi Penal no genera cap mena
de dubte sobre això. Podria fer front el municipi,
arribat aquest moment, a una sentencia desfavora-
ble? Seria llavors pitjor el remei que l'enfermetat?
Com ho veieu…?

Editorial

Cultius de marihuana per sortir de la crisi

Un transvasament de l'Ebre seria una autèntica
bestiesa i recuperar el Pla Hidrològic tal i com
es va dissenyar l'any 2000 no tindria ara cap
sentit. Aquestes van ser les paraules del presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas, el passat 3
de febrer, replicant l'anunci del ministre Arias
Cañete referit a la seva voluntat d'aprovar un
nou Pla Hidrològic Nacional. 
Pocs dies després, en el Ple del Parlament de
Catalunya, el Conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recorder, expressava la
preocupació del Govern català pel baix cabal
en el tram final del riu i el delta, assegurant que
“l'Ebre no admet cap transvasament i el Govern
de la Generalitat tampoc”. El mateix Conseller,
poc després, es reunia amb el ministre de Medi
Ambient, qui li traslladava el seu interès en anar
per la via del consens en qualsevol proposta
hidrològica i li assegurava que el Pla de conca
es basaria en criteris científics. El consens i el
criteri científic, dos qüestions que fa deu anys
el llavors Govern del PP no va tenir en compte
en aquell Pla Hidrològic, i que ara sembla incor-
porar en el nou discurs. Veurem en què queda
aquest compromís, però d'entrada, tal i com ja
va explicar el Conseller Recorder, un transvasa-
ment quedaria completament descartat, tant
per motius científics com per falta de consens.
El Govern de CiU ha deixat molt clar quina és la
seva postura vers el plantejament d'un hipotè-
tic transvasament de l'Ebre per part del Govern
central. No hi haurà ambigüitats i mantindrem
una postura clara defensant el riu Ebre i exigint
a l'Estat la preservació dels ecosistemes del
tram final, entre els quals hi ha el delta de
l'Ebre. Una exigència que contempla allò que
no va fer l'anterior govern del PSOE: aprovar el
Pla de gestió de conca de l'Ebre que inclogui el
cabal ambiental del seu tram final.
Efectivament, l'executiu socialista no va com-
plir amb l'Ebre i va evitar blindar el riu davant
futurs transvasaments. Si els socialistes
haguessin fet els deures, aprovat el Pla de
conca i fixat un cabal ambiental per al tram final
del riu, avui no estaríem discutint novament
sobre l'amenaça de possibles noves detrac-
cions. 
El Parlament de Catalunya ha tornat a ser esce-
nari de debat al voltant d'aquesta qüestió.
Convergència i Unió (CiU) hem votat una moció
en què mostrem la nostra oposició a “qualsevol
modificació del vigent Plan Hidrológico
Nacional de l'Estat espanyol que pretengui
imposar transvasaments d'aigua des del riu
Ebre i els altres rius de les conques internes de
Catalunya per innecessàries i per la situació
vulnerable dels cabals actuals”. 
El sorprenent d'aquest recent debat és que ICV
es presenti com a garant i defensora del riu
Ebre, malgrat que van ser els autors intel·lec-
tuals i materials del primer intent de transvasa-

ment d'aigua de la
conca de l'Ebre a l'à-
rea metropolitana de
Barcelona. D'això no
fa tant de temps, va
ser l'anterior govern
tripartit, quan
Iniciativa tenia la con-
selleria de Medi
Ambient. Les pluges
van frustrar aquell pri-
mer transvasament de
l'Ebre, per al qual el
govern tripartit va gas-
tar 22 milions d'euros
en tuberies que mai no van utilitzar-se i que
anys després van aparèixer abandonades en un
bosc de la Cerdanya. Lliçons d'antitransvasis-
me per part d'ICV, per tant, més aviat poques.
La gent de les Terres de l'Ebre encara recor-
dem aquells tubs i les estaques que marcaven
el traçat del transvasament.
Dit això, CiU manté la porta oberta a l'opció del
Roïne, perquè el nostre país no està preparat
per situacions de sequera molt prolongades,
malgrat les dessaladores i altres mesures d'es-
talvi. 
En el meu parlament a la cambra catalana vaig
defensar els acords adoptats en la Comissió
per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i,
molt especialment, als pagesos que regaran
gràcies a una infrastructura vital per a la reac-
tivació econòmica de les nostres terres. Em
refereixo al canal de regadiu Xerta-Sénia, un
projecte dimonitzat per alguns que hi veuen la
porta a un transvasament, però que només ha
de servir per al que està dissenyat: per conver-
tir en regadius terres de secà del Baix Ebre i
del Montsià, i per ajudar el sector de l'agricul-
tura de casa nostra. És sorprenent com la gent
d'ICV criminalitza ara aquesta infrastructura,
malgrat que van votar els pressupostos del
govern tripartit que contemplaven aquesta
inversió. 
Per acabar només vull reiterar l'aposta del
Govern de CiU en la defensa del riu Ebre, l'opo-
sició a qualsevol detracció d'aigua, l'exigència
al Govern de l'Estat perquè aprovi el Pla de ges-
tió de conca i un cabal ambiental per al tram
final de l'Ebre, i l'aposta per una infrastructura
de futur com el canal Xerta-Sénia. 

Meritxell Roigé i Pedrola
Diputada per CiU al Parlament de Catalunya

1a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa

Defensant l’Ebre

Opinió

Quan érem petitetes i ens feia mal el
peu, el cap, estàvem constipades,
teníem ràbia o mal de tristesa o... fos
el que fos, la nostra mare tenia un
potet de vidre blau antic amb tap de
rosca verd bonic d’on treia un
ungüent d’olor meravellosa, miracu-
lós que tot ho curava, el mal de cap,
el mal de cops, el constipat i fins i tot
la ràbia o la tristesa....Ens agradaria
tenir avui aquest potet de vidre blau
antic amb tap de rosca verd bonic
d’olor meravellosa per poder posar-
nos l’ ungüent miraculós i curar-nos
la ràbia i la tristor que en aquest
moments tenim tota la família. Ràbia
per la impotència que sentim davant
la mort injusta del nostre cunyat Pau
Miret, hematòleg de l’Hospital Vall
D’Hebron i del Verge de la Cinta,
director mèdic i cap de servei d’he-
matologia fins la seva jubilació,
President de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques de les Terres de l’Ebre,
premi "Jordi Gol i Gurina" de
l’Acadèmia de Ciències mèdiques de
Catalunya, Medalla Francesc Macià
concedida per la Generalitat de
Catalunya per haver destacat en
dedicació, constància i esperit d'ini-
ciativa en la seva actuació laboral.
Tristor per haver perdut una gran per-
sona, que parlava des de dintre, des
de la serenor i amb un esperit crític,
positiu i constructiu, una persona
bona que va donar tota la seva savie-
sa, professionalitat i dedicació als
seus pacients, al seu hospital i a la
seva professió. No va deixar poble
de les Terres de l’Ebre per anar a
demanar sang, havíem de ser gene-
rosos i generoses, les persones
malaltes ho necessitaven, furgona
amunt i avall i si convenia en algun
que altre fill o filla fos dissabte, diu-
menge o qualsevol dia recorria de
nord a sud per conscienciar a tothom
que s’havia de donar sang, però ho
feia de la manera més senzilla i humil
des de l’ exemple havent donat litres
i litres de la pròpia sang A negativa
conscient que era un be necessari
per salvar persones. Ràbia i tristor
per haver perdut un home generós

que lluitava per una sanitat més equi-
tativa i justa, una sanitat universal,
pública i digna, que lluitava per un
valors humans i per la justícia de no
haver de ser un nombre sinó perso-
nes. Un home català i catalanista de
cap a peus, portava Catalunya al seu
cor i va lluitar fins al final per una
Catalunya independent i sobirana.La
setmana passada en Pau va ser ope-
rat a l’Hospital Joan XXIII, era una
operació programada i que va anar
força bé, llevat que va perdre molta
sang en l’operació. En aquesta situa-
ció el més normal era posar-li sang al
mateix quiròfan, com mana no
només la ciència sinó el sentit comú,
però NO, Pau no entrava dintre del
PROTOCOL MÈDIC, home 78 anys A
-  no se li podia posar sang, aquesta
és escassa. Li van proposar de
posar-li sang A+, disbarat que el
mateix Pau va rebutjar,la nostra ger-
mana va demanar per activa i passi-
va que li posessin sang i al final ho va
aconseguir essent massa tard ja per
salvar-li la vida. LAMENTABLE, com
estem a la nostra estimada
Catalunya, lamentable com ARA SOM
UN PROTOCOL i un NOMBRE, hem
deixat de ser PERSONES. LAMENTA-
BLE que un home bo que ho va donar
tot pels seus malalts, que va ser un
gran professional, que va donar litres
i litres de sang, el dia que ell ho va
necessitar se li va negar. Però sabeu
el que és més lamentable? que avui
mateix una persona anònima morirà
perquè serà un PROTOCOL i un NOM-
BRE. Pau et prometem que en el teu
nom i de totes les persones malaltes
que pateixen i moren per ser un pro-
tocol i un nombre, lluitarem, aquesta
família dolguda i trista lluitarà per
totes les injustícies, per la igualtat
d’oportunitats per un serveis públics
dignes i de servei a les persones.

PER TU PAU T’ESTIMEM

FAMÍLIA GAMUNDI

Record a Pau Miret
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vista la documentació i projecte presentat pel senyor Javier Ochando i Cugat, que sol·licita llicèn-
cia d'obres per a la construcció d'un local polivalent dintre d'un nucli zoològic, destinat a la cria
de cavalls i hípica, al Polígon 11 Parcel·la 99 del municipi de l'Aldea, es sotmet a informació públi-
ca pel termini d'UN MES, de conformitat amb l'establert a l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, als efectes de què els legítims interessats presentin les reclamacions o al·legacions
que considerin oportunes (Exp. 159/2011).

L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 15 de febrer de 2012

Amb aquest objectiu, el ple
ha aprovat la signatura d’un
contracte privat amb l'enti-
tat  ABCDA per acollir al
terme municipal una planta-
ció destinada a l'autocon-
sum dels seus associats,
més de 4.500. L'alcalde, el
republicà Bernat Pellisa, ha
destacat que el projecte,
que s'empara jurídicament
en la no-penalització de
l'autoconsum, reportarà
uns 1,3 milions d'euros en
dos anys, així com la crea-
ció d'uns 40 llocs de tre-
ball. Aquest dimecres a la
nit s’ha portat en un ple
amb l'assistència d'uns
300 veïns la seva concre-
ció legal i política. Els tres
regidors de CiU a l'oposició
han votat en contra perquè

en qüestionen la legalitat i
la viabilitat econòmica del
projecte. 
La plantació d'ABCDA està
prevista en una finca de set
hectàrees on la marihuana
es conrearà juntament amb
altres espècies -com cere-
als o remolatxa- dins d'un
cicle de conreu ecològic
rotatori. Segons ha preci-
sat Pellisa, es tractarà
d'una explotació destinada

"només a cultiu de cànna-
bis per als seus socis",
amb informes pericials i un
registre que els identifi-
carà. El consistori disposa
d'un informe tècnic i jurídic
que avala el projecte.
"Existeix una jurisprudència
consolidada al respecte",
ha assegurat l'advocat
Oriol Casals, un dels autors
de l'estudi, segons el qual
el "conreu per autoconsum

no és constitutiu de delic-
te".  
Es tracta, ha subratllat,
d'una ambiciosa iniciativa,
"pionera" a Europa, que vol
obrir camí en aquest camp
i posar sobre la taula la
necessitat de regular
aquesta pràctica, estendre
els tentacles cap a la inves-
tigació amb finalitats lúdi-
ques, però també terapèu-
tiques, i poder obtenir-ne

un benefici econòmic. Una
qüestió “d'oportunitat" i
"necessitat”, segons
Pellisa, per poder aprofitar
les condicions del terreny,
la climatologia i l'experièn-
cia agrícola de la població
de Rasquera.
L'operació, segons els càl-
culs de l'Ajuntament, repor-
tarà a les arques munici-
pals, que acumulen un
deute d'1,3 milions d'eu-

ros, uns 550.000 euros
anuals en concepte de llo-
guer dels camps i despe-
ses jurídiques i de segure-
tat. ABCDA, a més, pagarà
36.000 euros per la signa-
tura del conveni. Uns
diners que, a banda de per-
metre respirar, de manera
important, les finances del
consistori, han de ser la
base principal per nodrir el
pla anticrisi -del qual forma
part el projecte- que l'equip
de govern també ha apro-
vat aquest dimecres a la nit
amb l'objectiu de dinamit-
zar l'economia, incentivar
el turisme rural, mantenir la
població al territori i con-
servar l'entorn natural.
D’altra banda, el conseller
d'Interior de la Generalitat
de Catalunya, Felip Puig,
assegura que si es materia-
litza la plantació de cultius
de marihuana per a l'auto-
consum al municipi de
Rasquera la policia ho por-
tarà davant el jutge perquè
decideixi si és delicte. 
En declaracions a
Catalunya Ràdio, el conse-
ller ha admès que és una
iniciativa "curiosa" i que no
en pot calibrar la legalitat
per les diferents interpreta-
cions que es realitzen de la
llei, però que per evitar
qualsevol dubte legal, la
policia estarà atenta si es
porta finalment a terme i ho
posarà en mans del jutge.

El municipi de Rasquera tindrà 
una plantació de marihuana

La marihuana s’utilitzarà
com a revulsiu econòmic
d'un petit municipi agríco-
la de secà de la Ribera
d'Ebre que viu ofegat per
la crisi econòmica.
L'Ajuntament de
Rasquera ha vist en el
conreu de cànnabis a
càrrec de l'Associació
Barcelonesa Cannàbica
d'Autoconsum (ABCDA)
una sortida a l'asfíxia
econòmica i als índexs
d'atur disparats en els
darrers mesos.

El projecte reportaria 1,3 milions d’euros en dos anys, així com la creació de 40 llocs de treball

La plantació d’ABCDA està prevista en una finca de 7 hectàrees

REDACCIÓ

Imatge del Ple de dimecres. El consistori rasquerà disposa d’un informe tècnic i jurídic que avala el projecte.
cedida

ACTUALITAT
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El curs, que començarà
amb una aula de 25 alum-
nes de P-3, s'iniciarà gairebé
al mateix temps que les
obres de l'edifici que acollirà
de manera definitiva l'escola
-situat en uns terrenys prò-
xims- a partir del curs
2014/2015. La preinscrip-
ció per al curs vinent de l'es-
cola de Sant Llàtzer pot fer-
se, a partir del proper 19 de
març, a l'escola del Temple,
a l'Ajuntament de Tortosa, o

als serveis territorials
d'Ensenyament. L'alcalde ha
recordat que amb les
instal·lacions provisionals es
dóna resposta a una reivindi-
cació històrica al barri. Tant
l'alcalde com el director dels
serveis territorials han recor-
dat que s'ha treballat molt
estretament amb la direcció
de l'escola del Temple, amb
l'AMPA, i amb les associa-
cions de veïns de Sant
Llàtzer i de la Lloma. Ferran
Bel ha volgut agrair l'esforç
del Departament
d'Ensenyament per la posa-
da en marxa de la nova
escola, malgrat el difícil con-
text actual, i ha recordat que
aquest curs el Govern
també va donar sortida a
unes instal·lacions provisio-
nals per a l'institut Cristòfol
Despuig. "Ara toca fer una
crida als pares del barri per-
què matriculin els seus fills a
la nova escola." La posada
en marxa del nou centre,
encara que provisional, per-
metrà descongestionar l'es-

cola del Temple i recuperar
espais ara ocupats per fer
classe. Els mòduls provisio-
nals de l'escola de Sant
Llàtzer estaran convenient-
ment condicionats i presta-
ran tots els serveis propis
d'una escola, com el de

menjador. Antoni Martí ha
aprofitat la compareixença
per informar de la planifi-
cació del curs 2012/2013
al municipi. Així, en
Primària, ha avançat que a
Ferreries s'ofertaran les
places suficients perquè

cap família hagi de des-
plaçar-se al marge esque-
rre. El centenar de nous
alumnes previstos es
repartiran en quatre línies,
tres a l'escola de Ferreries
i una a l'escola Cinta
Curto. 

Els primers alumnes
de l'escola de Sant
Llàtzer arribaran el
proper curs
2012/2013 en un
mòdul provisional que
la Generalitat
instal·larà en uns
terrenys municipals al
parc dels Països
Catalans, al costat de
la plaça la Unió. 

REDACCIÓ

La noticia es va donar dimarts passat.

Cedida

Després de diverses cam-
panyes informatives i un
cop presentades les
al·legacions al projecte
Zèfir, la Coordinadora con-
tra el parc eòlic de
l'Ametlla de Mar ha dut a
terme la primera manifes-
tació pública amb la parti-

cipació de mig miler de
ciutadans. El rebuig al
parc marí experimental és
unànime. Entitats, particu-
lars, alcaldes i pescadors
s'han unit en contra d'un
parc eòlic que consideren
devastador per al sector
turístic i pesquer de la

zona. Defensen que calia
mostrar públicament
aquest rebuig i no descar-
ten noves mobilitzacions
si el procés tira endavant.
El projecte Zèfir preveu la
instal·lació de fins a 12
aerogeneradors davant
els costes de La Cala.

Rebuig unànim a 
l’Ametlla de Mar

Primera manifestació pública, diumenge passat

El ple de l'Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita ha
aprovat una moció dema-
nant la dimissió de la dele-
gada del govern espanyol
al País Valencià, Paula
Sánchez de León, per les
càrregues policials contra
les manifestacions estu-
diantils de la setmana pas-
sada. La moció, consen-
suada per la via d'urgència
per Ebrencs
Independents, ERC, PSC i
CiU -aquests dos últims a
l'equip de govern-, mostra
el suport del consistori als
estudiants de l'IES Lluís
Vives de València per les
agressions «als seus
drets».

La Ràpita
demana una
dimissió a
València

El ple del Consell
Comarcal de la Terra Alta
ha aprovat un pressupost
de 3.444.282 euros,
superior als 3.075.881
euros de l'exercici ante-
rior, amb els vots a favor
dels grups de l'equip de
govern de CiU i PP i l'abs-
tenció del PSC, indepen-
dents i ERC, a l'oposició.
Segons el president de
l'ens, el convergent
Carles Luz, aquest aug-
ment es basa en el crei-
xement de les inversions
per la inclusió de partides
valorades en 600.000
euros corresponents a
aportacions del PUOSC.

Aprovat el
pressupost de la

Terra Alta

Nova escola al barri de Sant Llàtzer
Un mòdul provisional que la Generalitat instal.larà al parc dels Països Catalans

ACTUALITAT
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El regidor ampostí, Adam
Tomàs, ha manifestat que
ERC ja va denunciar que “la
decisió era estrictament
política, perquè l'equip tèc-
nic d'INEFC Catalunya que
va donar suport a portar
els estudis a les Terres de
l'Ebre i Cambrils continua-
va sent el mateix que lla-
vors”. Però, per consta-
tar l'argument del Govern,
es va reclamar a l'alcalde

d'Amposta i a la Comissió
d'Esports municipal poder
consultar “l'exhaustiu estu-
di de viabilitat”. En no
poder veure'l, es va sol·lici-
tar al Govern mitjançant el
Grup Parlamentari
d'Esquerra. La realitat,
segons Tomàs, és que el
Govern de la Generalitat ha
respost que, “a causa que
aquest estudi no està reco-
llit en suport documental,
no es pot donar trasllat del
mateix” i, per tant, només
va consistir en “la revisió,
l'anàlisi i la valoració, en el
marc de l'actual conjuntura
econòmica, així com en
diverses reunions i conver-
ses amb els alcaldes d'a-
quests consistoris”. 
Per a Tomàs, la conclusió
és clara: “no existeix cap
estudi econòmic que justifi-
qui la decisió del Govern
de la Generalitat d'aturar la
implantació dels estudis
públics de l'INEFC a

Amposta. Ens han engan-
yat”. 
Tomàs ha recordat les
accions dutes a terme per
l'alcalde de Tortosa, Ferran

Bel, des de l'estiu anterior
per poder portar els estu-
dis privats al territori, fet
que confirma “les sospites
que des de CiU es coneixia

la voluntat del Govern de
suspendre aquesta aposta
territorial des del
començament de la legisla-
tura. 

Aquesta setmana, en
roda de premsa, la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra ha volgut
denunciar “el veritable
motiu pel qual no es
van portar els estudis
d'INEFC a les Terres
de l'Ebre”. 

REDACCIÓ

Roda de premsa de la Federació de l’Ebre d’Esquerra.

Cedida

Milers de persones van visi-
tar durant el passat cap de
setmana la XVII Fira de l'Oli
de les Terres de l'Ebre de
Jesús. La bona climatolo-
gia es va convertir en una
magnífic aliat per aconse-
guir dur a terme les moltes
activitats programades i
convertir el certamen al vol-
tant de l'oli d'oliva de Jesús
en el millor dels últims
anys.  Els concursos i  l'ac-
tivitat festiva al voltant de
les tradicions del camp, la
gastronomia  i el nostre fol-
klore van omplir el recinte
firal superant qualsevol
expectativa. Pere Panisello,
Alcalde President de l'EMD
de Jesús, reconeixia que
enguany el plantejament de
la fira obligava en principi  a
ser prudent, “la poca collita
i el preu de l'oli feien d'en-
trada  pensar que podríem
estar davant d'una fira de
transició, però no ha estat
així. 
Les cooperatives van res-
pondre com mai  exposant

els seus productes, fent un
esforç especial en temps
de crisi, i des de l'organitza-
ció vam intentar potenciar
totes les activitats comple-
mentàries  a la fira i que
ens ha donat identitat, con-
vertint-se com sempre en
un dels  factors d'atracció
de públic”. 
L'altra novetat de la fira era
la nova ubicació dels
estands i el circuit que es
proposava als visitants per
poder seguir tota l'exposi-
ció comercial, artística i de
restauració, “la nova reor-
denació dels espais ha tin-
gut una molt bona acollida i
ha significat un encert en
benefici dels visitants, dels
expositors i de les diferents
activitats paral·leles orga-
nitzades”. 
L'Almàssera Agrícola
Colomé Mulet de
Campredó va guanyar el
Premi Especial al Millor Oli
d'Oliva del XXVIII Concurs al
tast dels olis de les Terres
de l'Ebre, on es van presen-

tar un total de quaranta
quatre mostres, i després
d'haver aconseguit també
el primer lloc entre els olis
verge extra sense DOP i
marques fora de la DOP. En
la modalitat de productors
envasadors (indústries,
cooperatives, sats i almàs-
seres) va guanyar el premi
al millor oli verge extra de
la DOP Baix Ebre-Montsià,
l'Agrícola del Camp de
Santa Bàrbara, mentre el
premi al millor oli DOP Terra
Alta fou per la Cooperativa
de la Pobla de Massaluca,
el premi al DOP Siurana per
la Cooperativa Agrícola de
Garcia, i el de particulars
en general per Deborah
Cugat de Xerta. 
Aquest concurs de tast,
que es va iniciar l'any 1982
a l'Expo Ebre i va passar a
la fira de l'oli de Jesús a la
seva  segona edició, és el
primer concurs que es va
fer a nivell estatal amb
aquesta fórmula de valo-
rar el gust del producte.

Milers de persones visiten la XVII
Fira de l’Oli de Jesús

Les expectatives es van superar amb èxit

La diputada al Parlament
i exalcaldessa
d'Ulldecona (Montsià),
Núria Ventura, és ja la
nova primera secretària
del PSC a les Terres de
l'Ebre. Així ho han decidit
per àmplia majoria la vui-
tantena de delegats que
s'han aplegat aquest dis-
sabte a Sant Jaume
d'Enveja en el Congrés
regional de la Federació
ebrenca. Ventura ha
obtingut el 70% dels vots
emesos (57), enfront el
27% (22 vots) aconse-
guit per l'altre candidat,
l'alcalde de Batea (Terra
Alta), Joaquim Paladella.
La nova primera secretà-
ria dels socialistes ha
agraït la confiança diposi-
tada en ella i ha promès
"treballar fort" per cons-
truir el nou PSC de
l'Ebre. Més informació a
la plana 18.

Ventura,
primera

secretària del
PSC a l’Ebre

«No hi ha un estudi sobre la viabilitat d’Inefc a l’Ebre»
ERC afirma que “no es disposa de l’exhaustiu informe que descartava instal.lar la infraestructura”

ACTUALITAT
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Tindrà lloc el proper diu-
menge, 4 de març, entre
Benifallet i Tortosa, amb
el punt de sortida a l'esta-
ció de la via verda de
Benifallet a les 11 h. 
La bicicletada està

oberta a tothom que hi
vulgui participar, i en cas
que algú no tingui bicicle-
ta pròpia podrà llogar-la
per 13 euros, sempre que
faci la reserva abans a la
Federació de l'Ebre
d'ERC. En arribar a
Tortosa, després dels
parlaments, hi haurà un
dinar al restaurant El
Llagut. De moment, han
confirmat la presència el
president del partit, Oriol
Junqueras; la secretària
general, Marta Rovira; el
secretari general adjunt,
Lluís Salvadó; el diputat
del Congrés espanyol,
Alfred Bosch; la diputada
del Parlament de
Catalunya Anna Simó i el

diputat del Parlament de
Catalunya Sergi de los
Rios. 
Gervasi Aspa ha remarcat
que “amb aquesta activi-
tat ludicofestiva i reivindi-
cativa volem fer un toc
d'atenció a la ciutadania
perquè estigui alerta i dis-
posada a mobilitzar-se en
cas de noves agressions
al nostre riu i el nostre
Delta”. I per acabar ha
afegit que “tot i que la
gent de les Terres de
l'Ebre ja sabem com atu-
rar els transvasaments,
no ens hem de confiar
perquè ara intentaran fer-
ho de manera més dissi-
mulada i amb altres argu-
ments”.

El president de la
Federació de l'Ebre
d’ERC, Gervasi Aspa,
ha fet saber que
“davant l'amenaça que
representa la proposta
d'un nou Pla Hidrològic
'solidari’ plantejat
pel Govern espanyol
del PP i el fet que
encara no s'hagi fixat
el cabal ecològic en
el nou Pla de Conca',
s’ha organitzat una
bicicletada popular en
defensa del riu.

REDACCIÓ

La bicicletada tindrà lloc aquest proper diumenge.

Cedida

El Delegat dels Serveis
Territorials de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a
les Terres de l'Ebre,
Francesc Ferrer, ha visitat
aquest dijous l'Ametlla de
Mar on s'ha posat al dia
dels principals actius cultu-
rals i patrimonials del muni-
cipi. Així, Francesc Ferrer

ha visitat el Castell de Sant
Jordi, el Museu de
Ceràmica i les fortificacions
de la Guerra Civil espanyo-
la, on ha comprovar el seu
estat de conservació i ha
valorat les moltes possibili-
tats que tenen, tant des de
l'àmbit de la promoció turís-
tica com també de poten-

cial pol d'atracció d'activi-
tats econòmiques. Ferrer,
que ha vingut acompanyat
pel tècnic en arqueologia
del Departament de
Cultura, Joan Martinez, ha
valorat molt positivament
els tres actius culturals.
Segons Francesc Ferrer, “jo
ja coneixia alguns dels ele-

ments extraordinaris que
teniu, però com en el cas
del castell de Sant Jordi, no
havia pogut entrar a dintre.

S'ha de treballar per explo-
tar el valor turístic del cas-
tell i no només des del punt
de vista arquitectònic. 

Francesc Ferrer visita indrets
turístics de La Cala

Els objectius són conèixer els actius patrimonials i culturals

La proposta de Tanatorios
y Servicios SA de construir
un crematori al barri de
Ferreries de Tortosa, a
tocar del tanatori que la
mateixa empresa té a la
ciutat no ha agradat gens
ni als veïns ni al propi
Ajuntament. Amb tot, el
Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal
(POUM) permet aquesta
instal·lació i sembla que la
decisió de l'empresa difícil-
ment pot tenir alguna
escletxa legal per aturar-
la. Els veïns, però, han
decidit presentar al·lega-
cions a la proposta i els
advocats ho estan estu-
diant.

«No el volem
enmig del
barri de

Ferreries»

L'Escola Municipal de
Teatre ha obert el perío-
de d'inscripció per a dos
nous cursos monogràfics
de Commedia dell'arte i
d'interpretació de textos
de Shakespeare, en
col·laboració amb la
Festa del Renaixement, i
tres màster class sobre
història del teatre musi-
cal, dicció i respiració a
escena, i de dinàmica
corporal. Les places als
monogràfics i màster
class són limitades.
Informació i matrícula a
l'Escola Municipal de
Teatre de Tortosa, pas-
seig de Ribera 11, i al
telèfon 977510 535.

Cursos a l’Escola
Municipal de

Tortosa

Bicicletada d’ERC entre Benifallet i Tortosa
“Per defensar el riu Ebre”

ACTUALITAT

El proper diumenge Esquerra organitzem una bicicletada popular en defensa del riu Ebre que
anirà des de Benifallet fins a Tortosa. A cop de pedal i de manera festiva, volem reivindicar
la necessitat de fixar un cabal ecològic per al riu, tal com Oriol Junqueras ha demanat davant
les institucions europees com a eurodiputat, però que la poca valentia i determinació del
PSOE han fet impossible. Recordem que el govern del PSOE havia d'aprovar 25 nous plans
hidrològics de conca abans d'acabar el 2009 i només se'n va redactar el català, elaborat
pel govern d'esquerres; també els havia de notificar a la Comissió Europea abans del març
de 2010, tal com fixa la Directiva Marc de l'Aigua, per recuperar el bon estat ecològic dels
rius l'any 2015. Però el PSOE va preferir que la Comissió Europea, el mes de juliol de 2011,
portés el Govern espanyol davant del Tribunal de Justícia de la UE pel retard en la redacció
abans d'acabar el nou Pla de Conca de l'Ebre tot incloent-hi el cabal ecològic.
El cop de pedal en defensa del riu, però, no s'atura aquí, perquè a principis de febrer, el nou
ministre del PP, Miguel Arias Cañete, anunciava un nou “Pacto Nacional del Agua”, que
“garantirà el subministrament d'aigua en qualitat i quantitat suficient, de forma integral i
solidària en tot el territori nacional”. Cañete, com a gran nacionalista espanyol que és, ens
recordava que “l'aigua és un element vertebrador territorial i com a tal necessita la gestió
solidària i sostenible per cobrir les necessitats de les diferents regions espanyoles”. El minis-

tre, per acabar, defensava els transvasaments com a elements de soli-
daritat, per a Espanya és clar, perquè, segons ell, hi ha aigües exce-
dentàries. Davant d'aquestes i altres amenaces, ens cal seguir pedalant
i lluitant, de forma alegre i combativa, però sense parar. I cal estar aler-
ta perquè la nova batalla de l'aigua no serà frontal i a cara descoberta,
com en els vells temps, de la qual vam sortir guanyadors. Ara intentaran fer-ho diferent, dis-
simulant, amb noves excuses i pretextos, i ajudant-se de la situació de crisi econòmica que
patim i de la sequera que s'aproxima. De moment, s'entrenen amb el desmembrament de la
sanitat, l'educació, l'atenció social o l'Administració Pública, i la jugada sembla que els surt
bé perquè són molts els que, avui encara, ho justifiquen. Fins i tot pervertint el vot massiu
que a Espanya van obtenir per aplicar polítiques privatitzadores, centralistes i uniformitzado-
res per tal de perpetuar l'espoli de recursos, en aquest cas l'aigua, de la nostra nació, bé a
través de canals de reg, insostenibles econòmicament per a la nostra pagesia, bé “eixugant”
el riu mitjançant el recreixement dels embassaments del Pirineu, abans que l'aigua arribi al
nostre Delta. 

Paco Gas
Secretari de Política Territorial i de Medi Ambient de la Federació de l'Ebre d'ERC

Defensant el riu Ebre a cop de pedalOpinió

La bicicletada té el seu punt de 
partida a l’estació de la Via Verda

de Benifallet, a les 11 del matí.

Diumenge
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Segons Adam Tomàs, por-
taveu del grup municipal
d'ERC, “el motiu que hi ha
darrere l'aprovació prema-
tura d'aquests incentius és
que es distribueixen men-
sualment en les nòmines”.
Per això Tomàs ha demanat
que “CiU sigui més valenta i
inclogui aquests comple-
ments a les nòmines i, si no
ho pot fer, que ens expliqui
el perquè”. Així s'ha expo-
sat l'incentiu que percep un
dels professors de l'Escola
d'Art i Disseny per col·labo-
rar amb les tasques de la
Revista Amposta. Per a
ERC, no s'entén que, d'una
banda, “la regidora de
Comerç i Mitjans de
Comunicació digui que la

revista municipal passarà a
ser mensual per estalviar
diners i, de l'altra, es gasti
8.000 E amb un assessor”.
Altres casos destacats són
“el tècnic d'Administració
General, amb 22.116,11;
l'assessor econòmic de
l'Ajuntament, amb
8.142,80, o el director del
Centre de Tecnificació, amb
un incentiu d'11.674,87”.
Segons ha explicat el porta-
veu del grup Socialista,
Antoni Espanya: “es tracta
d'un sobresou per a una vin-
tena de treballadors munici-
pals, dels 300 que té
l'Ajuntament, que està des-
tinat a retribuir l'especial
rendiment, l'activitat extra-
ordinària, l'interès i la inicia-
tiva amb la que el funciona-
ri realitza el seu treball,
però que evidentment
determina l'alcalde amb cri-
teris completament arbitra-
ris i en alguns casos de
descarada afinitat política”.
En aquest sentit, també
s'ha deixat constància que
només 4 treballadors sols
ja cobren el 50% dels
100.000 euros que suma

el conjunt de les gratifica-
cions. L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, ha sortit al pas
de les declaracions i ha
recordat als membres del
“tripartit ampostí” que el
decret pel qual s'aproven
els incentius anuals que
reben alguns treballadors
de l'ajuntament precisa-

ment permeten que no
s'hagin de realitzar noves
contractacions per reforçar
la plantilla. Ferré ha reiterat
les explicacions que ja es
van donar al ple de
l'Ajuntament en resposta a
una pregunta dels grups de
l'oposició: “pagant un com-
plement de productivitat a

aquells treballadors que
realitzen més hores de les
estipulades o que assumei-
xen responsabilitats que en
principi no els hi pertoca-
rien ens podem estalviar
haver de contractar més
personal o pagar hores
extra, que suposarien enca-
ra més diners”.

L’Oposició d’Amposta denuncia que CiU es gasta
100.000 euros en incentius a la productivitat

Els grups municipals
d'Amposta del PSC, PxC
i ERC parlen sobre “els
incentius de productivitat
a l'Ajuntament
d'Amposta”.

«4 treballadors cobren 50.000 euros en concepte d’incentius de productivitat»

«CiU ha de ser més valenta i inclogui aquests complements a les nòmines»

REDACCIÓ

Els tres grups de l’oposició, ERC, PSC i PxC.

Cedida

La renovació i millo-
ra de l'àrea de lleu-
re infantil de la
Plaça dels Països
Catalans d'Alcanar
ha completat  una
actuació en la totali-
tat de les àrees de
lleure del municipi.
La substitució dels
antics elements de
l'àrea de lleure de la
Plaça dels Països
Catalans, per uns
altres de nous que
compleixen els
requisits i la norma-
tiva de seguretat,
ha anat acompanya-
da també de la
millora del terra
amb l'aportació de
sauló, i del pintat
dels bancs, la tanca
de fusta i fins i tot

la paret mitgera de
la vivenda veïna.
L'empresa catalana
Fundició Dúctil
Benita ha subminis-
trat els elements
dels jocs infantils,
el cost dels quals
ha estat de
6.912,74 E. I la
seua instal·lació i
resta d'obra ha
estat realitzada per
la Brigada Municipal
de la població.
Manel Martí, regidor
d ' U r b a n i s m e ,
Ordenació del
Territori i Patrimoni
de l’Ajuntament
d'Alcanar ha desta-
cat que amb aques-
ta actuació la totali-
tat de les àrees de
lleure infantil del

municipi s'ajusten a
la normativa tan-
cant un cicle de
millora i de noves
àrees que es va ini-
ciar amb la renova-
ció i millora de la
Plaça Lluís
Companys, Sancho
Panza, i Plaça del
Barranc, i les noves
de la Plaça Mercè
Rodoreda i la petita
instal·lació a la
Carretera Nova-
Ronda del Remei. El
regidor ha aprofitat
per animar a
xiquets i xiquetes
que gaudeixin d'a-
questes renovades
àrees i també ha
demanat a tothom
que les respecte
amb civisme.

Totes les àrees infantils d’Alcanar estan a punt
El regidor Manel Martí anima a xiquets i xiquetes a gaudir de les noves zones del municipi

Els regidors d'Iniciativa-
Entesa per Tortosa a
l'Ajuntament, Jaume
Forcadell i Jordi Jordan,
portaran al proper ple
ordinari del mes de
març una moció per
reclamar la redacció
del Pla Estratègic.
Forcadell ha recordat
que el Pla Estratègic
era una actuació que
l'actual alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ja
reclamava quan estava
a l'oposició, i que va
incloure en el Pla
d'Actuació Municipal
2008-2011. A hores
d'ara, però, Forcadell
ha assenyalat que
aquest no només no
està fet sinó que no
s'ha abordat. La moció
proposa iniciar de
manera immediata el
diàleg i els treballs per
a l'elaboració d'un Pla
Estratègic de ciutat,
que haurà d'estar
redactat en el termini
de dos anys. 

El Pla
Estratègic,

al ple

Els ànims a la
Comunitat de Regants
de l'Esquerra-Sindicat
Agrícola de l'Ebre
estan crispats després
de la darrera Junta
General celebrada el
passat dissabte. Els
comuners van expres-
sar la seva preocupa-
ció per la situació
financera de l'entitat,
que tanca l'exercici del
2011 amb un dèficit
superior als 800.000
euros. De fet, aquesta
delicada situació és la
conseqüència de la no
renovació, pel
moment, del conveni
de col·laboració amb
l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) per al
finançament d'obres de
caràcter mediambien-
tal. Una situació que es
reprodueix també a la
Comunitat de Regants
de la Dreta.

Ànims
crispats per
als Regants

ACTUALITAT
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L'Agrupació de
Comissions i Penyes
Taurines de les Terres de
l'Ebre no descarta res-
pondre als jutjats les
denúncies que entitats
defensores dels drets
dels animals estan pre-
sentant per suposades
irregularitats durant actes
amb bous celebrats al
territori. 
El president de l'entitat,
Miquel Ferré, ha lamentat
l'ús d'imatges de menors
participant en correbous
en les seves denúncies,
tot recordant que la seva
imatge està protegida per
la llei. "Si tant abusen de
la confiança ens haurem
de destapar. Hi ha imat-
ges que no són reals i si

defensen els animals que
ho facin bé: no que denun-
ciïn a les persones o gra-
vin menors", ha assegu-
rat, tot recordant que els
aficionats tenen "també"
la llei que els empara.
Recordarem, el pasta
més de sembre, quan arri-
bava l'esperat reglament
Jurídic que desenvolupa-
va la llei de la festa amb
bous, aprovada pel
Parlament per unanimitat
a l'octubre de 2010.
L'aprovació d'aquest
reglament, no va fer més
que allunyar postures,
encara més, entre els
defensors de les festes
amb bous i els detrac-
tors. 
El concepte de tradició va

estar el punt que menys
va agradar als animalis-
tes, que entenien que no
quedava limitada la possi-
bilitat de la festa amb
bous i alguns van arribar
a parlar de “barra lliure”.

Tot plegat està tenint con-
seqüències com la reac-
ció de l'Agrupació de
Comissions i Penyes
Taurines que estan dispo-
sades a anar a judici “per
mantenir la festa”.

Els nostres estudiants pateixen sobre el seu futur i el futur dels estudis públics

Un policia local de Deltebre salva
la vida a una xiqueta 

La revista Enderrock ha fet
públics els guanyadors per
votació popular dels
Premis Enderrock 2012 a
partir de la votació de
22.000 persones i en l'àm-
bit del Folk i noves músi-
ques els grans triomfadors
als ulls del públic han estat
els tàndem format per
Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries i Pep
Gimeno 'Botifarra', que han
estat distingits com a Millor
disc amb 'La Barraca',
Millor cançó per 'Havanera
de canyes i fang' i Millor
artista. Artur Gaya, Quico
el Célio, ha assegurat que
aquests són uns premis

«molt autèntics» i «sin-
cers», i que el millor que es
pot tenir és el públic per-
què és una «base segura».
També han estat premiats
per públic en diferents
categories els Manel, la
Pegatina, Anna Roig o
L'Ombre de ton chien,
entre altres. L'acte de lliu-
rament dels premis tindrà
lloc el proper 12 de març
en una festa a la Sala Apolo
de Barcelona. Precisament
fa deu dies els Quicos i
Botifarra  van actuar con-
juntament al Palau de la
Música presentant el seu
disc, dins la XVIII edició del
cicle Tardes al Palau. 

Els Quicos i Botifarra

Demà dissabte, 3 de març,
l'Espai de Creació ENCLAVE
a Deltebre, ubicat al que
abans era la Mina, ens convi-
da a un impressionant con-
cert de l'orquestra BirBand.
Més de vint músics de la pro-
vincia conformen aquest
grup, que ens presenta un

espectacle amb composi-
cions i arranjaments dels
grans del món del Jazz com:
Glenn Miller, George
Gershwin, George Gershwin,
Tito Puente, entre altres. Un
homenatge a les composi-
cions més destacades del
segle XX.

La BirdBand i ENCLAVE ens
apropen al millor Jazz i Funky

del segle XX

Aquest dimecres 29 de
febrer professors i estu-
diants van voler fer-se
escoltar. Però no només
les capitals de província
van fer vaga amb matisos
diversos, sinó que la inten-
ció va arribar a pobles, ciu-
tats i capitals i cadascú, a
la seva manera van donar
a conèixer el seu descon-
tentament davant el que
molts consideren “la mort
de la universitat pública”.
Tortosa sense anar més
lluny, aquest passat dime-
cres, SEPC (Sindicat
d'Estudiants dels Països
Catalans) de Tortosa con-
vocava una concentració
davant els Serveis
Territorials on van aplegar-
se més de 200 persones.
Durant la concentració, els
estudiants van llegir un

manifest on s'explicava el
motiu de la convocatòria
“sortim al carrer com
altres companys i compan-
yes de les ciutats
d'Alacant, Barcelona,
Castelló, Girona, Lleida,
Olot, Palma, Tarragona,
València, Vinaròs i altres
pobles d'arreu dels Països
Catalans, per reivindicar
els nostres drets i exigir un
ensenyament veritable-

ment públic, popular, de
qualitat, català i antipa-
triarcal”. Els nostres estu-
diants temen que amb les
reformes realitzades, com
per exemple la pujada de
les taxes de matrícula, al
final de recorregut,
“només puguin estudiar els
rics”. De moment i des-
prés de donar suport a la
convocatòria massiva que
va cololapsar diverses ciu-

tats sota la consigna
““Som estudiants no delin-
qüents” el SEPC té previst
organitzar pròximes mobi-
litzacions i diverses
assemblees. Algun dels
manifestants va ser molt
clar alhora d'exposar el
motiu de la concentració
“avui estem aquí per pro-
testar en contra de les cir-
cumstàncies que afecten
al nostre futur”.

Els estudiants de Tortosa 
s’uneixen a la vaga del 29-F

El context actual i els
darrers fets han estat el
millor estímul per calde-
jar els ànims entre la
població. La situació
provocada per les “reta-
llades” estan aconse-
guint que cada cop les
manifestacions siguin
més massives i que les
persones no dubtin en
sortir al carrer.

Concentració davant els Serveis Territorials d’Ensenyament a Tortosa.

cedida

«No» a la retallada en bous
L’Agrupació de Comissions i Penyes Taurines de les TE disposada a arribar als tribunals

ACTUALITAT

DIANA MAR

Els fets van ocòrrer
aquest passat dimarts al
voltant de les 8 de la
tarda a les instal.lacions
esportives municipals del
camp de l'Aube de
Deltebre. La xiqueta Leyre
B.M, de 3 anys, estava
menjant llaminadures
quan de sobte es va
començar a ofegar. Els
testimonis van trucar
immediatament a la
Policia Local i mentre
esperaven que arribés es
van adonar que entre el
públic allí assistent es

trobava un agent de la
Policia Local de Deltebre.
Alertat pels assistents
l'agent, que estava fora
de servei, li va practicar
immediatament la
maniobra d'Heimlich,
també anomenada
compressió abdominal,
un procediment de
primers auxilis per a
desobstruir el conducte
respiratori, en aquest cas
bloquejat per un caramel.
Una tècnica tan efectiva
que va evitar a Deltebre
una tragèdia. 

Prop de 200 farmàcies distribuïdes per tota la demarcació
de Tarragona i de Terres de l’Ebre s’han adherit a la
«Campanya de recollida de Radiogràfies Inservibles» per
aconseguir fons destinats a projectes humanitaris.

Actualitat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Era una bona oportunitat.
L’Amposta rebia el cuer i, en el
cas de guanyar, podia tenir
més possibilitats d’enganxar-
se a les places de permanèn-
cia. Era una final. I es va per-
dre. Encara en queden més i
l’equip està clar que s’haurà

de recuperar del cop sofert,
principalment en l’aspecte aní-
mic. 
El Masnou, amb molt a guan-
yar i poc a perdre, va afrontar
el partit amb soltura i va
avançar-se amb un tret des de
fora de l’àrea. Nárvaez, genial
en els darrers partits, va inven-
tar-se un xut especatular que

va col.locar la pilota per l’es-
caire de la porteria visitant. Un
gran gol que era l’empat i que
reactivava l’ambient a un esta-
di que va recordar al de tem-
porades anteriors, amb molt
públic que volia reviure una tar-
da gloriosa com la del diumen-
ge anterior. Però el guió no
era el mateix. L’Amposta no es

trobava còmode i el Masnou
va perdonar en dues ocasions.
A la represa, tot es complica-
va amb l’expulsió de Cesc.
Però, llavors, sent directe,
l’Amposta va generar els mi-
llors minuts, tenint tres oca-
sions, a través de Becerra,
dues, i de Gustavo. Semblava
que el gol miraculós podia arri-
bar. El de l’esperança. Però no
va ser així i amb l’equip
avançat, el Masnou va fer mal
en temps afegit. Un gol que
pesa com una llosa. 
L’Amposta visita diumenge el
Rubí (12 H). S’ha de refer i no
pot fallar. 
La lluita és contra el rellotge.
Oscar torna mentre que Cesc
serà baixa per lesió. 

Un cop dur 

L’Amposta va perdre diu-
menge contra el cuer,
Masnou (1-2). Després de
la gran victòria contra el
Vilafranca, i d’haver guan-
yat als primers classifi-
cats, a l’estadi, el partit
podia ser trampa. I va
ser-ho. L’equip de la capi-
tal del Montsià no va estar
a l’altura i, tot i haver po-
gut decantar-lo al seu fa-
vor a la represa, quan ju-
gava amb deu, va acabar
cedint quan el rival va
agafar riscos i va sorpen-
dre en temps afegit. Un
gol que fou un cop dur. 

CF AMPOSTA

L’Amposta, penúltim, perd amb el cuer, el Masnou, i deixa escapar una bona oportunitat 

El Tortosa visita el Santfeliuenc, diumenge

M.V.

La Rapitenca, més líder, rebrà
diumenge l’Olímpic (12 h) Més que tres punts

Nárvaez, celebrant el gol de l’empat, diumenge. Un gran gol. 
CANALTE

Fa gairebé vint anys, vaig anar
a declarar a un jutjat de Reus
per una denúncia d’un com-
pany d’equip que va fer a un àr-
bitre arran de la sanció que ha-
via rebut per un anexe. Es una
història de la que ja he efectuat
alguna pinzellada en altres mo-
ments. 
Cándido fou sancionat amb
quinze partits. Salomònica-
ment, el col.legiat aquell dia va
decidir per tres jugadors. Un
d’ells, Cándido. M’hagués po-
gut tocar a mi. Si.
Es ben cert que al col.legiat se
li va protestar i que el van en-
voltar. I que un el va trepitjar en
la inèrcia. No ho oblido. Però
d’aquí al que va posar a l’ane-
xe, hi havia un abisme.

La mentida i la injusticia mo-
lesten. A mi molt. I vam haver
d’esperar vuit mesos per anar
a declarar. Cándido havia de-
nunciat al col.legiat per injúria.

Vam anar a Reus, al jutjat.
Primer va entrar Candido a de-
clarar, després el tècnic i final-
ment, jo. Cadascú per separat.

Recordo que em van fer tan-
tes preguntes que al final vaig
tenir la sensació de que de res
servia el que estàvem fent. Ha-
víem perdut el matí. I així va
ser. Cándido va complir amb
els quinze partits i no va rebre

cap indemnització com dema-
nava. 

Era i és la pressumpció de
veracitat. Aquesta la té única i
exclusivament un àrbitre. No-
més un informador, designat
amb antelació, pot arribar a de-
sautoritzar-lo. O presentant
proves molt clares per esbrinar
si el que diu l’àrbitre és cert o
no. Es una història molt vella.
Ja sabeu, ho he dit altres vega-
des, que valoro la labor arbitral
i admeto que els jugadors no
ho posen fàcil. I que són inso-
portables. I que cansen. I que
falten al respecte. Tot això està
clar, però no puc admetre que
s’arribi al final del partit i que
s’escrigui en una acta més pa
que formatge. Si no és cert, no
es pot acceptar. Però no es
pot fer res.

Ni tots els àrbitres són
iguals, ni tots tenen la mateixa
integritat com a persones.
Però als que carreguen la plu-
ma més del compte amb l’a-
nex, no els puc donar suport. I
aquesta setmana he vist un ju-
gador impotent i resignat per
un anex que li ha suposat una
sanció. Pel que jo el coneixo,
no el veig capaç de dir tantes
barbaritats en tan poca esto-
na. Però ell no té la pressum-
ció de veracitat.

La  pressumpció de veracitat
L’opinió de Michel

VA EMPATAR A ASCÓ, EN EL DERBI PRIMERA CATALANA

Amb la selecció catalana amateur

Miguel goleja
AMISTÓS CONTRA EL SABADELL (1-1)

La Rapitenca, líder, va empatar
diumenge passat a Ascó (1-1).
Un derbi marcat pel mal estat
del terreny de joc que va dificul-
tar els joc dels dos equips. 

L’equip de Teixidó es va
avançar amb un gol del pichichi
Callarisa. El davanter va aprofi-
tar una passada magistral de
Gerard, a l’estil Laudrup. I va
culminar-la amb un regat a Fe-
lip, porter local, amb classe i
solvència. Amb el 0-1, no va
canviar la tònica establerta. Si
que va poder fer-ho arran de
l’expulsió del camarlenc Cris-
tian. La Rapitenca va guardar
roba i va esperar les seues op-
cions al contraatac. Així en va

tenir dues. L’Ascó, a la re-

presa, amb més cor que cap, i,
com podia (l’estat del camp no
el beneficia) va guanyar metres.
Miguel Rubio, tècnic de l’equip
de la Ribera, va introduir dos
canvis. I foren efectius. Deu
contra deu, Denís també fou ex-
pulsat, els locals van empatar.
El corberà José Ramon va mar-
car a la sortida d’un córner. Va
haver-hi emoció fins el final.
L’Ascó havia gaudit de la seua
opció amb un tret de falta de
Cristino. La pilota va anar al pal.
Al final, 1-1. La Rapitenca, amb
els altres resultats, és més lí-
der. 13 punts d’avantatge i diu-
menge el Tàrrega i el Balaguer
s’enfronten. L’ascens està més
prop. Diumenge, Cristian serà
baixa. Tornarà Raül Teixidó.
Efren i Ortega ja van jugar. L’As-
có es distancia de dalt i, contra-
pronòstic, ha de pensar en la
permanència. Sense badar. Diu-
menge visitarà el Vista Alegre.  

Nova final

Les derrotes del Tàrrega
i del Júpiter permeten

ampliar l’avantatge

13 punts

El Tortosa va empatar diu-
menge passat a casa contra
el Vista Alegre (2-2). L’empat,
tot i que en la situació actual
(en zona de descens) no per-
met enlairar-se, va ser merito-
ri tenint en compte el rival,
quart  classificat, i que es per-
dia 0-2 (41’). Però la segona
targeta a un defensa del Vista
Alegre i el gol de Marc Alegre,
amb el llançament magistral
de la falta, van canviar-ho tot.
A la represa, l’orgull i el corat-
ge dels roigiblancs va com-
portar l’empat, amb una
rematada de Borrull a la sorti-
da d’un córner. Amb el 2-2, va
poder passar de tot. El duel
es va trencar i el Vista Alegre
va tenir possibilitats. També el
Tortosa, que va gaudir de la
darrera, a través d’Aleix. 
La situació segueix compro-
mesa. 
En aquest sentit, el partit de
diumenge, a Sant Feliu (11.45
h), torna a ser clau. El proper

rival és vuitè, a sis punts. Per
tant, es pot passar de con-
nectar-se amb la part mitjana
de la taula (amb una victòria)
o a quedar un xic més enrera.
Borrull i Baiges, amb moles-
ties, eren els únics dubtes
que ahir tenia el tècnic per a
la confrontació de diumenge.
Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, del proper partit,
deia que “ens enfrontem a un
rival que si som capaços de
guanyar-lo ens permetria con-
solidar un bon inici de segona
volta i començar a escalar
posicions amb més determi-
nació. El partit el preveiem
molt complicat ja que els dos
equips ens juguem molt, però
nosaltres anem amb con-
fiança i més encara després
d'haver assolit una bona
remuntada contra un equip de
la part alta tot i no haver estat
molt encertats en el joc
durant els primers 45 minuts
de la darrera jornada a casa”.

La selecció catalana ama-
teur va disputar un partit
amistós, dimecres, al CAR
de Sant Cugat, contra el
Sabadell. El partit (1-1) va
servir-li al tècnic per fer pro-
ves i convocar nous juga-
dors per al combinat català.
Miguel Reverté (a la foto),
davanter ampostí que ara
juga amb el Cornellà, va
avançar a la selecció cata-

lana. Posteriorment, Luna,
amb un gran gol, aconse-
guia l’empat. Així va acabar
el partit.
Per tant, Miguel es va estre-
nar com a golejador amb la
selecció catalana. un fet
històric i del que el davanter
ebrenc estava força satis-
fet. També, lógicament, per
la confiança de l’entrena-
dor. 

L’equip blancinegre
visita diumenge 

el Rubí (12 h)
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Gandesa viu un gran moment. Fa història, tot i que cal recordar que
en l’època de Buixeda, Alberto Viver, Jaume Esteve, Toni Morelló, Can-
tó... i amb Alex Curto a la banqueta fou líder a la Primera regional du-
rant moltes setmanes. Però ara és una altra categoria i un altre equip.
Jove i que creix com l’escuma per les seues aptituds. Diumenge va
assolir la quarta victòria seguida i ja és tercer. Sensacional. Bona fei-
na la del tècnic Enrique Aleixendri que ha sabut agrupar i dirigir un ves-
tidor amb recursos i amb joves que tenen ganes de fer-se grans amb
bons resultats. Tot i que el Calafell va fer el 0-1, Roger, aprofitant ac-
cions de Frede, va remuntar. I Cristian, amb un gran gol, feia el tercer.
Ayoub, espectacular, reduia distàncies abans del descans. A la repre-
sa, tot i no trobar la fluidesa d’altres tardes, el Gandesa va matar. Bar-
celó va poder fer-ho i Frede, culminant una acció marca de la casa del
jove Dilla, ho aconseguia. Deliri justificat entre l’afició. 

Euforia a Gandesa amb la quarta
victòria seguida

CONTRA EL CALAFELL (4-2)

El Jesús i Maria s’ha retrobat. I de quina manera. Ja és l’equip que
s’esperarava per les seues possibilitats. I empeny amb força des del
darrera. El dèficit de la primera volta l’està recuperat. Es novè, però
a cinc punts de la tercera plaça. Vuit jornades sense perdre (4 victò-
ries i quatre empats a Roquetes, Morell, la Cava i Bítem). Diumenge
rebia a un Catllar reforçat amb Villegas i que estava en la quarta plaça.
Però els de Torres no van donar opció. Van tornar a ser el Chelsea
ebrenc a l’Aube. Pressió intensa i joc vertical buscant les referència
ofensives. Pedra va marcar l’1-0 i Ferreres aconseguia el segon gol
abans del descans. A la represa, en una acció que ja ha generat al-
tres gols, Francesc feia el tercer i Geira i Iku arrodonien una victòria
de prestigi per la forma i el rival. Era el 5-0. Ja a darrera hora, el Cat-
llar marcava el seu gol. Satisfacció i ganes de que arribi el proper par-
tit per remarcar la progressió de l’equip.

Ha tornat el ‘Dream Team’ de l’Aube:
vuit jornades sense perdre

GOLEJADA A TOT UN CATLLAR (5-1)

El Catalònia va perdre contra el Camp Clar (0-1). I, d’aquesta forma,
veu frenada la seua progressió (4 jornades sense perdre). A la prime-
ra part, reconeixia el tècnic local, Ximo Talarn, “no vam estar a l’alça-
da. Ens va costar molt entrar en el partit. Vam estar apàtics”. El Camp
Clar va marcar el seu gol. A la represa, “vam estar més posats, ju-
gant amb més intensitat i tenint ocasions clares per haver igualat el
marcador i, fins i tot, haver-lo remuntat”. Però llavors no va existir la
sort o l’encert suficient. Fins a tres pilotes es van estavellar als pals
visitants. No va entrar. La derrota deixa compromès encara al Cata,
que no pot allunyar-se de forma considerable de les posicions que po-
den ser compromeses si hi ha compensacions. Demà, derbi compli-
cat (16.30 h) amb la visita de l’Alcanar. Iniesta, operat de pubis, és
baixa. Per l’Alcanarm, Calafat, per lesió, i Trinquet, sanció, també ho
són. Aguilar estava a l’espera de conèixer el recurs presentat.    

El Catalònia es complica i 
demà rebrà l’Alcanar

DERROTA AMB EL CAMP CLAR

El R. Bítem va empatar al camp del líder Torredembarra (1-1), dis-
sabte. Era un partit important per l’autoestima de l’equip i per poder
mantenir opcions d’estar enganxat a la part més alta de la taula. I l’e-
quip va oferir una bona resposta, fent el 0-1 Sergio Ruiz. Però un pe-
nal inexistent (després sí que en va haver-hi un altre que no fou xiu-
lat) va significar l’empat. Amb l’1-1, especulació local i poques
opcions. Un empat que deixa un sabor agredolç. Diumenge, super-
partit amb el Gandesa. 

R. Bítem-Gandesa, el partit 
per diumenge vinent

SEGONA CATALANA

La Cava va guanyar a la Canonja (0-2). Victòria, que unida a l’ante-
rior, és balsàmica per l’equip que ara entrena Santi Forner. Jaime va
fer una gran jugada que va propiciar el gol de Ferran, als primers mi-
nuts. La Cava va controlar el partit excepte els primers minuts de la
represa quan la Canonja va merèixer empatar. No va fer-ho i Kazu, re-
cuperat, va marcar un gran gol de falta per l’escaire. Va decidir. La
Cava rebrà diumenge el penúltim (tercer partit seguit contra un de
baix). No pot fallar. El porter Jordi Ayala va debutar amb la Cava. 

La Cava veu el futur amb més
optimisme en guanyar a la Canonja

VA DEBUTAR EL PORTER JORDI AYALA

L’Olímpic va perdre (1-4) amb el Cambrils. I va començar marcant amb
el gol d’Ivan (28’). Però, poc després, “un penal que només va veure
l’àrbitre, va ser l’empat. I acte seguit, amb dos jugadors en fora de joc,
ens van fer l’1-2. L’equip va acusar les adversitats i, tot i intentar-ho a
la represa, no va poder lluitar contra tot”. L’1-3 també fou protestat.
L’afició es va crispar. Marc i Jacob foren expulsats. Més problemes per
al proper partit en què haurà de jugar a la porteria el juvenil Víctor. Els
altres resultats van afavorir, però la situació és compromesa. 

Malestar a Móra d’Ebre per l’arbitratge 
de diumenge passat, contra el Cambrils

SEGONA CATALANA

Ha tornat la competició. 21 jor-
nades. En manquen tretze. Di-
versos equips ebrencs, amb
possibilitats per haver lluitat per
l’ascens, s’han de confomar, de
moment, en la tercera plaça. I
estar a l’espectativa d’ensopega-
des múltiples de Torredembarra
i Morell. Un fet que és complicat.

El Gandesa és qui ocupa
aquesta tercera plaça. I l’Alca-
nar, progressiu, és cinquè, dos

punts per darrera. I tres punts
per davant del Jesús i Maria,
novè. La igualtat és considera-
ble des la tercera fins l’onzena
posició. Per tant, al.licients per a
una serie d’equips que no vol-
dran perdre pistonada en aques-
ta lluita per acabar el millor pos-
sible, tenint la tercera plaça com
a referència. En aquesta tesitu-
ra, l’Alcanar es va reivindicar dis-
sabte, guanyant el Roquetenc (3-

1). Va ser un partit atractiu, amb
alternatives. Els canareus van
ser més determinants i es van
avançar amb un gol de Raül Va-
tes, a la sortida d’un córner. El
partit estava obert. L’Alcanar tor-
nava a avisar amb dues remata-
des d’Adrià (Marc va evitar-les) i
el Roquetenc va poder empatar
amb un tret de Brigi. A la repre-
sa, bona feina estratègica de l’Al-
canar que va decidir als tres mi-

nuts, amb un córner que va cul-
minar el presi Paulo. Fatsini tin-
dria el 2-1 però la pilota va sortir
fora. El derbi, amb el 2-0, fou
elèctric i molt intens. Morralla va
assstir a Adrià que va fer el 3-0.
L’Alcanar, molt segur en defen-
sa, va saber jugar amb el marca-
dor a favor, tot i acabar amb
nou. De la Torre, d’un penal que
va suposar la segona targeta a
Edu Aguilar, va fer el 3-1. 

Buscant la tercera plaça
El Gandesa és qui l’ocupa mentre l’Alcanar està a dos punts

SEGONA CATALANA

Morralla va assistir a Adrià. Era el tercer gol de l’Alcanar, dissabte.

CANAL TE

L’Alcanar, més incisiu, va
superar el Roquetenc,
dissabte passat (3-1)

Derbi interessant
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L’Ulldecona va empatar amb el Móra la Nova en un partit en què els
dos equips volien la victòria. Els locals per distanciar-se de la zona
de descens, els visitants per trencar la dinàmica negativa de resul-
tats (una victòria en nou jornades).

Amb l’Ulldecona van debutar Pau (la Galera) i Borrell (Sant Jaume.
Va ser Pau qui va fer l’1-0. Empataria Santi, per als visitants, en una
acció que els locals van protestar que la pilota “no va entrar del tot
a la nostra porteria”. A la represa, l’Ulldecona es va quedar amb deu
però, malgrat això, va tenir una ocasió, amb una rematada de Bo-

rrell. El Móra la Nova també va
gaudir de dues, una d’elles en les
botes de Magí. La pilota va anar al
pal de la porteria local. 

Ulldecona i Móra la Nova no acaben
satisfets amb el punt

TERCERA CATALANA

El Deltebre afrontava un partit clau, contra el cuer, el Catalònia. Feia nou
jornades que no guanyava. I no fer-ho contra el Catalònia l’hagués deixat
en una posició delicada. El primer temps fou per oblidar. Es visitants van
lamentar la lesió de dos jugadors, Oscar i Dani, un fet que els va obligar
a modificar el seu plantejament.  A la represa, es va animar el duel amb
el gol de Pons, de penal. Era el 0-1. La situació es complicava però el Del-
tebre, en cinc minuts, va remuntar quan pitjor ho tenia. Pastor i Bonilla van
signar els gols d’una victòria molt valuosa. Com també ho fou la del Cor-
bera davant d’un Perelló que no reacciona i que es compromet a la taula.
El jugador del Corbera, Dani Garcia (un dels darrers fitxatges i que ha mar-
cat en tres jornades), va fer l’1-0. Edu feia el segon i a la represa, Moreno
(ex del Perelló), va aconseguir el 3-0. Archi maquillava el resultat. El Cor-
bera, amb set punts de nou, es manté viu en la lluita per la permanència. 

Oxigen per al Deltebre i també per al
Corbera que s’aferra a la permanència

TERCERA CATALANA

El Tivenys va fer, dissabte passat, un punt i seguit en la seua millora
de les darreres jornades. Va ser un equip sobri en defensa i molt com-
plicat al centre del camp, on va oposar molta resistència al jove equip
camarlenc, que és molt combatiu. Per aquest motiu, va ser un partit
amb molt de centrecampisme, molt interessant per la lluita tàctica
que va ser aferrissada i les forces amb les que van jugar els dos
equips. Per tant, l’empat es pot considerar un bon resultat, si bé el Ti-
venys va disposar de més arribada i va poder aconseguir el seu gol. 
L’empat manté al Camarles en la quarta plaça i al Tivenys li permet
seguir somiant amb la permanència.  

Tivenys i Camarles empaten sense gols i
mantenen les seues aspiracions

TERCERA CATALANA

L’Horta va empatar amb el Sant Jaume (1-1) i segueix sense retorbar-
se amb la victòria. Són dos punts de 15. El Sant Jaume, per la seua
part, tot i les dificultats, està posant-li orgull i, amb juvenils a la convo-
catòria, està tirant la situació endavant. Vallés va marcar, a la sortida
d’un córner, l’1-0 molt aviat. El partit se li va posava bé a l’Horta que,
a més, va gaudir d’altres possibilitats. Però no té facilitat per resoldre
en els darrers metres i en aquest sentit és possible acusa la baixa del
seu pichichi, Aubanell, que durant el primer terç del campionat estava
en raxta. El Sant Jaume, que al primer temps va reclamar un penal a
Ismail, va empatar, a l’inici de la represa, amb el gol de Chupo. L’Hor-
ta es va quedar en deu. El partit, posteriorment, va trencar-se però
sense claredat ofensiva. El Sant Jaume també va acabar amb deu. Diu-
menge rebrà l’Ulldecona, en la visita de Borrell al seu exequip.  

L’Horta no pot retrobar-se 
amb la victòria

TERCERA CATALANA

El Pinell va perdre contra l’Ampolla (1-2). La dinàmica dels darrers par-
tits (4 punts de 24) ha generat la decisió de buscar un canvi. Es va arri-
bar a una entesa amb Pepe Curto i es van rescindir els lligams. Pa-
chan, amb l’ajuda del seu pare, entrenen l’equip a partir d’ara. El Pinell
va avançar-se amb el gol del jove jugador local, Alex. Però l’Ampolla va
refer-se i Robert, recuperat, va empatar. El partit va estar obert. El Pi-
nell va gaudir de les seues arribades però l’Ampolla va estar ferm en
defensa, molt contudent. I, a la vegada, va anar a pel partit. Albert Gor-
do va fer l’1-2 a la represa. El Pinell va intentar-ho però amb precipita-
ció, sent molt directe. L’Ampolla no va tenir fisures i va demostrar les
seues aspiracions. Va fer un pas endavant. Diumenge rebrà l’Horta mi-
rant de reüll el partit de la Sénia. Es segona, a dos punts del líder.

El tàndem format per Pachan, pare i fill,
entrenarà el Pinell 

VICTÒRIA DE L’AMPOLLA

Aldeana i Vilalba van empatar en un partit del que vam veure un am-
pli reportatge dimarts a Canal TE (0-0). Amb els comentaris d’Emilio
Alegre, secretari tècnic de la UE Aldeana, es va poder comprovar al
repor que el partit no va tenir gols però sí que moltes ocasions. El Vi-
lalba va demostar perquè és el cinquè classificat. Bon equip, amb re-
cursos ofensius. L’Aldeana, per la seua part, també va oferir con-
sistència i equilibri, confirmant que està ben armat i que té possibilitat.
De fet, ja porta onze jornades sense perdre. Per això està enlairat a
la taula. El Vilalba, sobre tot al primer temps, va saber dirigir la pau-
ta, portar-se el partit on més li convenia. Va tenir arribada, amb trets
exteriors. L’Aldeana no va disposar de tanta presència però, a la ve-
gada, va crear dues opcions clares (Sergio i Viudez). A la represa, el
partit va estar del tot obert amb dos equips que van buscar la victò-
ria sense renunciar a res fins el final. Quan es va trencar, hagués po-
gut passar de tot. Bona imatges de tots dos equips.  

El partit de Canal TE:
Aldeana i Vilalba, dos equips enlairats 

TERCERA CATALANA

No és una final. No és un partit
decisiu. Però sí que és impor-
tant per als dos equips.
L’Ametlla és el líder i té dos
punts d’avantatge respecte
l’Ampolla i tres sobre el seu pro-
per rival, la Sénia. 
Per tant, un gran partit en el
que, a la jornada 22, ja hi ha
molt en joc. I, principalment
també, en l’aspecte anímic.
L’Ametlla ve de golejar el Godall
(5-0). Avraham (minut 7) va
marcar l’1-0. Sam (al 20) feia el
segon gol i ‘Rullet’ abans del
descans va obtenir dues dianes
més que ja vam decidir amb el

4-0. A la represa, el partit va
estar travat, amb interrupcions
i faltes que, amb el resultat que
reflectia el marcador, van com-
portar que  el partit no tingués
ritme. Quintana, que sempre
aporta alguna cosa, va marcar
el 5-0.
L’Ametlla es refà després de
dues jornades. El Godall ha fre-
nat el seu impuls i no pot apro-
ximar-se a les places de salva-
ció. També, per a ell, a la Cala,
no tenia res a perdre i molt a
guanyar. La Sénia, per la seua
part, compta els seus darrers
partits per victòries. Diumenge,

va vèncer en el derbi, al camp
del Santa Bàrbara (3-4). Un par-
tit en el que va demostrar el
seu estat d’ànim actual perquè
tot i que el Santa va remuntar
en tres ocasions, ja al final va
assolir la victòria en un derbi
amb tres expulsats, tres
penals, jugades polèmica i
molta emoció. Villarroya va fer
el 0-1. Cornejo, de falta, empa-
taria. Chescu, de penal, torna-
va a posar per davant el seu
equip. Una jugada en què Fidel
va poder ajudar-se de la mà va
acabar amb un penal per mans
de Tolosà que fou expulsat.

Porres va marcar el 2-2.
Llavors, l’àrbitre va anular un
gol als locals, que van protes-
tar. Una acció desafortunada
pels locals comportava el 2-3,
Jonatan en pròpia porteria. A la
represa, més intensitat i alter-
nativa. La Sénia va reclamar un
penal a Chescu no xiulat. El
local Porres fou expulsat. Deu
contra deu i el partit obert, s’a-
rribà al minut 85 quan Masdeu
va empatar, amb un altre penal.
Semblava que l’empat era defi-
nitiu però Carlos, en una acció
individual, quan la Sénia estava
en nou, va establir el 3-4. 

La Sénia-l’Ametlla, el lideratge en joc
El líder visita el tercer classificat, que està tres punts per darrera

TERCERA CATALANA

La 3a. Catalana o 2a. Regional que ha estat
la gran disfressa de la federació catalana
per fer un canvi light i sense atrevir-se a fer
un canvi més radical. Doncs bé, aquesta
categoria aquesta campanya ha
millorat l'emoció en els primers llocs, si bé
les passades el Jesús i Maria i l'Olímpic,
pràcticament van fer un passeig militar tota
la temporada. A principi de temporada, afirmava clarament, els
candidats per a l'ascens, l'Ampolla i la Sénia, els dos estan a
una mil·lèsima d'un Ametlla que sembla li ha pogut la crisi que
sofreixen també els campions. Aquest equip porta, en les últi-
mes tres jornades, només una victòria i el diumenge, amb la
vènia de la jutgessa, Meritxell Bernat, pot perdre l'equip de la
cala el liderat. Quan el líder semblava que tenia la lliga a la seva
vora, només aguantava la pressió l'Ampolla i s'ha sumat a la
festa un equip senienc que porta marcant tres gols de mitjana
els últims sis jornades, enfront de la mitjana d'1,5 en les prime-
res quinze. La incorporació del davanter Chescu ha donat vida
a aquest equip que dies abans havia arribat a un preacord amb
l'Ulldecona, però a l'hora de la signatura es va decantar pel qua-
dre de la seva terra. La pregunta del milió, si perd el diumenge
l'Ametlla, aguantarà la pressió l'actual líder de no estar al cap-
davant? El calendari és molt semblant per als tres candidats, els
tres s'enfrontaran entre ells mateixos i cap amb avantatge
doncs, cadascun té un partit en el seu feu i una antepenúltima
jornada amb un Ampolla - la Sénia. Es dóna la curiositat que tant
l'Ametlla i com l'Ampolla visitaran a un Ulldecona que necessita
els punts com el menjar. Desplaçaments difícils de la Sénia, al
camp de l'Aldeana, Vilalba, Móra, Ampolla, mentre l'Ametlla ha
d’anar a la Sénia, Pinell, Camarles i Aldeana. I finalment,
l'Ampolla ha de visitar a l'Ametlla, Perelló i Móra. Potser aquest
equip, a priori, té un calendari més assequible en camp contra-
ri però en el seu feu no guanya tan fàcilment els seus partits i
els últims visitants, Tivenys, Godall i Deltebre se li van pujar a les
barbes. Per moltes equacions que he pogut fer, no em surt un
clar campió i sí els asseguro, emoció hi haurà fins al final i del
primer classificat al tercer la distància serà curta. A la meva tra-
vessa és primer l'Ametlla, segon l'Ampolla i tercer la Sénia. El
campió pot pujar. El segon, depèn. La federació es va inventar
el conte de la Caputxeta o el de Pinotxo, posin el títol que vul-
guin, només puja un dels tres subcampions dels tres grups de
Tarragona, el que té millor punts, o sigui que adéu promoció,
adéu emoció, adéu taquilla. Per descomptat que el que va inven-
tar aquest desenllaç cal fer-li una estàtua, però aquí es pot fer
trampa i de la bona, si en les dues últimes jornades, el segon
classificat té clares opcions, per què no ajudar-lo i que tots els
equips d'aquestes terres i que no estiguin implicats amb el des-
cens que juguin contra l'Ampolla, l'Ametlla o la Sénia juguin con-
tra aquests equips, posin els jugadors reserves i, en cas de
victòria dels triats per a l'ascens els convidin a una mariscada
o graellada fins a rebentar, tipus la gran pel·lícula “La gran comi-
lona” que es van tancar tres dies uns personatges menjant,
bevent i altres plaers prohibits? Però la paraula ajudar en aques-
tes terres és poc compresa, la passada temporada l'Ampolla,
en la penúltima jornada s'hagués pogut salvar si l'equip rival
(que estava salvat) hagués posat els reserves. No va fer-ho. La
Sénia quan estava a Preferent, un equip d'aquestes terres que
estava salvat no va recolzar a l'equip senienc i va baixar la
Sénia. En la temporada 2006/2007, va ascendir l'Ametlla a la
1a Regional desapareguda; la 2007/2008 la Sénia i l'Ampolla,
de poc els va servir l'aventura d'una categoria superior. Els tres
de nou van baixar, que millor categoria que aquesta? Que cada
diumenge guanyen partits i a la 2a.  catalana és sofrir cada any
i a més de major quantia el pressupost, em consta que a la
Sénia, la directiva no li ve de gust l'ascens, però els jugadors
estan que mosseguen herba. El pitjor d'aquesta categoria és
que la resta d'equips que no tenen pràcticament opcions per a
l'ascens com el Camarles, l'Horta, el Pinell, l'Aldeana, el Vilalba,
l’Horta,  el Móra  etc. amb quina emoció enfrontaran els partits
per als següents quatre mesos? Cap. Els jugadors baixen la
seva intensitat en els partits i n’hi ha que són molt descafeïnats.
Si els quatre principals classificats gaudissin d'un play off final,
hi hauria tirs per a dalt, tirs per meitat taula i espurnes per a
baix. Però clar la federació aquesta temporada va llevar la pro-
moció, igual qualsevol dia s'inventen que cap equip ascendeixi
o descendeixi. El el 99 % aplaudirien que hi hagués un play off
dels 4 primers. Jo trauria la 3a Catalana, l'eliminaria, no som la
cinquena província, no tenim una delegació pròpia, jo crearia LA
LLIGA DE LES TERRES DE L'EBRE, això és per a un altre article
que els delectaré en els següents mesos. 
Bon cap de setmana a tots. 

3a. Catalana, o es revoluciona o que
desaparegui

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

L’Ulldecona segueix
compromès, molt prop 
de la zona de descens.
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PRÒXIMA JORNADA (26-2) 
Dissabte

Móra Nova-S. Bàrbara (16.30 h)
Camarles-Pinell (17.30 h)
Tivenys-Deltebre (16.15 h)

Diumenge
Perelló-Catalònia (16.15 h)
Vilalba-Corbera (16.15 h)
Godall-Aldeana (16.15 h)
la Sénia-l’Ametlla (16 h)

Sant Jaume-Ulldecona (16.15 h)
l’Ampolla-Horta (16 h)

RESULTATS
21a jornada Tercera catalana

L’Ametlla-Godall 5-0

Tivenys-Camarles 0-0

Horta-Sant Jaume 1-1

Deltebre-Catalònia 2-1

Corbera-Perelló 3-1

S. Bàrbara-la Sénia 3-4

Ulldecona-Móra Nova 1-1

Aldeana-Vilalba 0-0

Pinell-l’Ampolla 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 21 54 15 50

2. l’Ampolla 21 37 14 48

3. la Sénia 21 43 21 47

4. Camarles 21 41 29 36

5. Vilalba 21 41 33 32

6. Horta 21 42 41 31

7. Pinell 21 46 35 30

8. Aldeana 21 36 36 30

9. Sant Jaume 21 34 28 29

10. Móra Nova 21 45 34 28

11. S. Bàrbara 21 33 35 26

12. Perelló 21 34 30 25

13. Deltebre 21 28 31 25

14. Ulldecona 21 22 40 21

15. Tivenys 21 26 44 20

16. Corbera 21 30 48 19

17. Godall 21 26 59 13

18. Catalònia 21 25 70 12

Tercera catalana

RESULTATS

1a jornada Quarta catalana. Copa TE. Grup 1

Ginestar-Benissanet 0-0

Alcanar-Tivissa 3-1

Roquetenc-Rasquera 1-3

PROPERA JORNADA 
Benissanet, descansa

Tivissa-Ginestar (diumenge 16 h)
Rasquera-Alcanar (diumenge 16.15 h)

Xerta-Roquetenc (diumenge 16 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rasquera 1 3 1 3

2. Alcanar 1 3 1 3

3. Ginestar 1 0 0 1

4. Benissanet 1 0 0 1

5. Xerta 0 0 0 0

6. Roquetenc 1 1 3 0

7. Tivissa 1 1 3 0

RESULTATS
1a jornada Quarta catalana. Copa TE. Grup 2
Deltebre-la Galera 1-1
Jesús i Maria-Ascó 2-0
Batea-Arnes 7-0
la Cava, descansa.

PROPERA JORNADA 

la Galera-Batea (diumenge 16.15 h)

Ascó-Deltebre (diumenge 16 h)

La Cava-Jesús i Maria (dissabte 16 h)

Arnes, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 1 7 0 3

2. Jesús i Maria 1 2 0 3

3. Deltebre 1 1 1 1

4. la Galera 1 1 1 1

5. la Cava 0 0 0 0

6. Ascó 1 0 2 0

7. Arnes 1 0 7 0

Quarta catalana

Fontanet, porter del Vilalba, va evitar una rematada de Viudez, de l’Aldeana.

Els
resultats

de la
jornada

Aldeana i Vilalba van
empatar a zero en un
partit en què tots dos

equips van oferir les seues
possibilitats.

Bon moment
PRÒXIMA JORNADA  

Masnou-Manlleu
Espanyol-Santboià

Gramanet-Gava
Pobla Mafumet-Europa

Vilanova-Terrassa
Cornellà-Balaguer
Castelldefels-Olot
Prat-Muntanyesa

Vic-Vilafranca
Rubí-Amposta (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 26 14 7 5 37 19 49
2. Terrassa 26 14 6 6 45 37 48
3. Espanyol 26 11 12 3 39 18 45
4. Vilafranca 26 13 5 8 37 34 44
5. Manlleu 26 12 5 9 50 41 41
6. Pobla  Mafumet 26 10 10 6 29 18 40
7. Cornellà 26 8 12 6 29 25 36
8. Rubí 26 10 6 10 40 37 36
9. Gavà 26 10 6 10 33 35 36
10. Santboià 26 9 7 10 28 31 34
11. Castelldefels 26 9 7 10 29 33 34
12. Muntanyesa 26 8 10 8 28 35 34
13. Balaguer 26 9 7 10 23 30 34
14. Europa 26 9 6 11 26 29 33
15. Olot 26 7 10 9 36 38 31
16. Vilanova 26 7 9 10 27 34 30
17. Gramanet 26 7 7 12 28 37 28
18. Vic 26 6 9 11 27 31 27
19. Amposta 26 6 6 14 34 47 24
20. Masnou 26 4 7 15 25 41 19

Tercera divisió RESULTATS
26a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA (26-2)
Tàrrega-Júpiter

Rapitenca-Olimpic Can Fatjó (diu 12 h)

Vista Alegre-Ascó (diu 12 h)

Santfeliuenc-Tortosa (diu 11.45 h)

Reddis-Almacelles

Valls-Viladecans

Martinenc-Torreforta

Olesa-Sants

Iberiana-Igualada

RESULTATS
21a jornada, Primera catalana

Torreforta-Valls 2-2

Igualada-Júpiter 2-0

Ol. Can Fatjó-Tàrrega 1-0

Ascó-Rapitenca 1-1

Viladecans-Reddis 0-0

Sants-Martinenc 1-0

Iberiana-Olesa 1-1 sus 88’

Almacelles-Santfeliuenc 0-1

Tortosa-Vista Alegre 2-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 21 35 10 50

2. Júpiter 21 46 27 37

3. Tàrrega 21 38 28 37

4. Reddis 21 30 23 34

5. Vista Alegre 21 38 34 34

6. Martinenc 21 31 30 31

7. Torreforta 21 38 37 30

8. Santfeliuenc 21 26 26 30

9. Sants 21 32 39 29

10. Iberiana 20 35 36 29

11. Igualada 21 35 39 29

12. Valls 21 30 38 28

13. Ascó 21 29 22 28

14. Viladecans 21 28 29 25

15. Tortosa 21 31 40 24

16. Olimpic C. F. 21 21 31 23

17. Almacelles 21 31 36 22

18. Olesa 20 13 52 7

PRÒXIMA JORNADA (26-2) 
Dissabte

Morell-Canonja (16 h)
Calafell-Bonavista (17 h)

Catalònia-Alcanar (16.30 h)
Diumenge

Salou-Roquetenc (16.30 h)
la Cava-Vilaseca (16 h)

R- Bítem-Gandesa (16 h)
Catllar-Torredembarra (12 h)
Cambrils-J. i Maria (17 h)

Camp Clar-Olimpic (16.30 h)

RESULTATS

21a jornada, Segona catalana

Alcanar-Roquetenc 3-1

Torredembarra-R. Bítem 1-1

Catalònia-Camp Clar 0-1

Bonavista-Morell 1-2

Canonja-la Cava 0-2

Vilaseca-Salou 0-1

Gandesa-Calafell 4-2

Jesús i Maria-Catllar 5-1

Olimpic-Cambrils 1-4

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 21 47 18 47

2. Morell 21 50 26 46

3. Gandesa 21 43 32 37

4. Salou 21 30 27 36

5. Alcanar 21 41 36 35

6. Roquetenc 21 36 27 35

7. Catllar 21 39 33 34

8. R. Bítem 21 42 33 33

9. Jesús i Maria 21 41 33 32

10. la Cava 21 36 40 31

11. Catalònia 21 36 32 28

12. Cambrils 21 39 34 26

13. Camp Clar 21 31 39 25

14. Calafell 21 25 41 22

15. Olimpic 21 30 43 21

16. Canonja 21 18 30 17

17. Vilaseca 21 24 45 16

18. Bonavista 21 17 56 8
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REM

La Federació Catalana de
Twirling ha quedat en poder
d’una junta gestora després
de la fi de mandat de la pre-
sidenta, Núria Pla (31 de ge-
ner). La seva gestió al capda-
vant de la federació catalana
de twirling, en el darrer tram
del seu mandat, ha estat en-
voltada de la polèmica, per
divergències en l’aspecte
econòmic i que han estat ma-
nifestades per diversos
clubs. Per aquest motiu van
fer-li una una moció de cen-
sura, que, malgrat tot, Núria
Pla (a la foto) va guanyar-la. 
El dia 17 de Març seran les
eleccions, però en cas de

presentar-se una
única candidatura,
aquesta seria pro-
clamada el dia 5 de
març. La única can-
didatura existent,
fins ahir dijous, era
la de Rafel Rodrigo,
del Costa Brava-
Blanes. Avui acaba
el termini. Cal es-
perar per conèixer si a darre-
ra hora hi ha cap novetat i si
es confirmen o no els rumors
de que podria haver-hi una al-
tra candidatura, procedent
de la Federació Espanyola. 
El moment actual ha provo-
cat que la junta gestora hagi

decidit suspendre les prime-
res competicions territorials
previstes al calendari. 
Una vegada constituïda la no-
va junta directiva, escollit ja
el nou president, es reem-
prendrà la competició amb
normalitat.

Rafel Rodrigo, un candidat
ELECCIONS A LA FEDERACIO CATALANA DE TWIRLING

Victòria del juvenil masculí
CLUB VOLEI ROQUETES

El Delta Sporting va haver de patir per superar el cuer, el Poboleda (4-3). El líder es va acomo-
dar i més quan la primera meitat, tot i no posar la intensitat habitual, va acabar amb el 2-0. A la
segona, el Poboleda va reduir distàncies amb el 2 a 1. Afortunadament, els del Delta van reacio-
nar  amb dos gols que semblava que ja decidien. No obstant, la seua relaxació els va poder con-
demnar i és que el Poboleda, motivat i fent un bon partit, van aconseguir dos gols més que van
ajustar el marcador amb el 4-3 que va propiciar un final emocionant. El Delta Sporting ja fa dos
jornades que està matemàticament classificat per a la segona ronda. Demà dissabte juga a Reus
i l'ultim partit de la lliga serà a casa amb el Tivissa. Ja està preparant-se reforçant l'equip amb
la incorporacio de Marc Nivera (UE Deltebre) i està apunt de tancar un acord amb un porter pro-
vinent d’un equip ben conegut de futbol sala a les Terres de l'Ebre.

Delta Sporting. Victòria contra el Poboleda (4-3) 

El cap de setmana vinent comença el
play-off d’ascens per als equips de
Quarta catalana. Són sis equips i deu jor-
nades per davant per a decidir, en siste-
ma de lligueta a doble volta, els tres
equips que pujaran. Per tant, els punts
tenen molt de valor des del primer partit
per estar vius en la lluita per l’ascens.
A la primera jornada s’enfrontaran els
dos campions de la primera fase. Els
partits són: Atlas-R. Bítem (diu 16 h);
Benifallet-Bot (diss 17 h); Flix-Campredó
(diu 16.45 h). Pel que respecta la Copa
Primavera dir que al grup 1, l’Alcanar va
superar el Tivissa (3-1) mentre que el
Rasquera va sorpendre a un Roquetenc,
amb baixes i amb cert desànim per no
haver entrat al play off d’ascens.
Ginestar i Benissanet van empatar. Al 2,
el Batea és el primer líder en golejar 7-
0. Informar que ja han hagut nombroses
queixes per la configuració dels grups i
pels dseplaçaments que s’han de fer per
disputar la fase prèvia de la Copa. 

La lluita per l’ascens
QUARTA CATALANA

Masdenverge-Rapitenca, 0-2
Aldeana-S. Bàrbara, sus
Benifallet-Ginestar, 1-3
R. Bítem-Olimpic, 8-1
Gandesa-Falset, 0-4
Tortosa Ebre-Alcanar, 5-0
Ulldecona-Arnes, 8-1
Jesús i Maria-la Cava, 1-2
Classificació: Ulldecona, 53; la Cava,
52; Rapitenca, 40; Falset, 39; Arnes,
39; Tortosa Ebre, 36; S. Bàrbara, 33;
Aldeana, 32; R. Bítem, 25; Ginestar, 21;
Benifallet, 20; Gandesa, 18; Jesús i
Maria, 11; Masdenverge, 10; Olimpic, 5;
Alcanar, 3. Propera jornada: Olimpic-
Benifallet; Rapitenca-Ulldecona; la
Cava-Masdenverge; Tortosa Ebre-
Gandesa; Arnes-R. Bítem; Santa
Bàrbara-Falset; Ginestar-Aldeana i
Alcanar-Jesús i Maria.

Els tres primers no fallen

FUTBOL FEMENÍ

El juvenil masculí va rebre el dissabte pel matí al C.V.Andorra, guanyant amb un gran joc per un
contundent 3-0 amb parcials (25-16, 25-17 i 25-21). Amb aquesta victoria, disputarà les finals de
Catalunya. Desprès d'aquest partit, van jugar els cadets, que una jornada més van perdre per 0-
3 amb parcials (19-25, 9-25 i 8-25). A la tarda van fer-ho els seniors, primer el masculí que rebia
al 3 Àmfores Balàfia. El Roquetes presentava nombroses baixes i amb jugadors molt joves, però
tot i això va estar a l’alçada, però no va ser suficient per sumar cap set, perdent per 0-3 amb par-
cials (18-25, 14-25 i 21-25). Per últim, l'equip femení va rebre al C.V.Monjos "B". 0-3 amb parcials
(20-25, 10-25 i 18-25).
En la pròxima jornada, tots els equips es desplacen fora. El sènior masculí jugarà divendres tar-
de contra el C.V.Salou, el sènior femení es desplaça a Figueres i el juvenil visita la pista del C.N.Sa-
badell. El cadet aquesta pròxima jornada descansa.

El passat 25 de febrer es va
celebrar a l’Hotel Husa Prin-
cesa de Madrid, la VI Gala
dels Premis Nacionals de
Rem en la que van haver-hi re-
coneixements i distincions
per al rem ebrenc. Els pri-
mers en pujar a l’escenari
van ser els subcampions del
Món Júnior Álvaro Romero,
Alejandro Fernández, Jaime
Lara, Marco Sardelli, Sergio
García i Pau Franquet.
El guadó a “Millor Remer de
l’any any”, fou per a Verónica

García i Laura Terradas, sub-
campiones del Món Sub23, i
per a Edorta de Anta, que en
el passat Campionat del Món
va aconseguir la classificació
per als Jocs Paralimpics de
Londres 2012. El “Millor En-
trenador de l’any 2011” fou
considerat David Morales
Paz, técnic del Club Náutic
Amposta, en el que, en nou
temporades, els seus nois
han obtingut 103 medalles;
amb la Selecció Catalana, vi-
gent campiona autonòmica; i

responsable de l’equip nacio-
nal júnior, que el passat any
va assolir dues plates i un
bronze. 
El Club de Rem Tortosa (imat-
ge de la foto) fou distingit
com el “Millor Club de l’Any”
per la seua intensa tasca de
Promoció que l’ha portat a
que els seus remers  aconse-
gueixen grans èxits a nivell
nacional i internacional, parti-
cipant en Campionats del
Món en els que van poder fer
podis. 

VI Gala dels Premis Nacionals

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL 

Tortosa Hidrocanal 39
S. Esteve Sesrovires, 16

Després de la derrota de la
setmana passada davant el
BM La Roca, les tortosines
emprenien aquest partit
amb la idea clara que no es
podien permetre una erra-
da si volen seguir tenint as-
piracions a assolir una de
les quatre places que do-
nen pas al Top 4 de la màxi-
ma categoria femenina. 
El Tortosa Hidrocanal va

oferir un bon inici, amb un
joc organitzat en atac i una
defensa ordenada i tancada
que va mantindre fins la fi-
nalització de la primera part
arribant amb una còmoda
diferència de cinc gols (16-
11). 
A la represa, un inici explo-
siu de les visitants les va
apropar a dos gols, però
les tortosines van saber re-
accionar recuperant el con-
trol ofensiu i de joc de pilo-
ta: el joc de bloc va tornar,

tornant a tenir l'encert en
l'atac i oferint una defensa
excel·lent, mostra de la
qual és els únics 5 gols que
van poder marcar les visi-
tants en tota la segona
part. 

Alineació: Estefi Ocaña i Pau-
la Estorach; Jennifer Cornejo,
Núria Albacar, Maria Valldepé-
rez , Paula Alcaide, Jèssica
Bertomeu , Cinta Gisbert, No-
el Uriarte, Judith Toro, Gisela
Angel. 

Victòria contra el Sant Esteve

L’Handbol Amposta es va
veure totalment desbordat
pel València (34-19).
L’equip local, molt posat en
el partit des del primer
minuts, es va avançar amb
un 6-0 que va ser decisiu.
Les ebrenques van tenir
una timida reacció amb el
8-5 però el València va tor-
nar a prèmer l’accelerador i
amb una defensa força
agressiva i una atac efi-
cient van posar molta

terras de per mig al des-
cans amb el 17-10.
A la represa, les valencia-
nes no van baixar la intensi-
tat i van anar ampliant l’a-
vantatge en el marcador.
L’equip valencià havia recu-
perat efectius i va poder fer
rotacions que li van perme-
tre conservar el ritme de
joc, mentre l’Amposta ho
contrarrestava com podia
fins arribar-se al resultat
final de 34-19. El València

és quart a la taula, a un
punt de la segona plaça.
L’Amposta és desè. El pro-
per partit és clau per allun-
yar-se de la zona perillosa,
contra el cuer, el Lleida. La
situació d’ambdós equips
ha canviat respecte altres
anys. 
Amposta: Manjavacas, S.
Alonso (4), Domingo (5),
Uliaque, Fronova (7), S.
Garcia, Ungureanu (2).
Gàlvez, Juncosa (1) i Solà.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

No hi ha opció
Derrota a la pista del València (34-19)
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA PER MICHEL VIÑAS

NÚRIA VENTURA I BRUSCA, PRIMERA SECRETÀRIA DEL PSC A L’EBRE
Núria Ventura i Brusca és
Diputada al Parlament i
Regidora de l’Ajuntament
d’Ulldecona, així com mem-
bre del Patronat Fundació de
la localitat del Montsià.
Dissabte, al Congrès
Regional del PSC a l’Ebre, a
Sant Jaume, fou escollida
com la nova primera
secretària del PSC a l’Ebre.
Un 70 % dels 80 delegats
van donar-li suport. És el
nostre Crac de la setmana a
Més Ebre.

Més Ebre: Un recolzament
ampli. Què és el que creu
que s’ha valorat més per a
poder obtenir-lo?
Núria Ventura: Crec que la
militància ha valorat el pro-
jecte d'obertura del partit i la
predisposició a impulsar
un canvi de rumb en el PSC
ebrenc, amb major participa-
ció de tot el territori i dels
militants i simpatitzants.

ME: Molta més responsabili-
tat?
NV: Sincerament crec que
sí. Ara bé, es tracta d'una
responsabilitat compartida
amb moltíssimes persones
compromeses amb el pro-
jecte col.lectiu, que assu-
mim amb ganes, empenta i
il.lusió.
ME: Canvia la seua vida a
partir d’aquesta setmana?
NV: Com qualsevol nova res-
ponsabilitat o qualsevol nova
feina, evidentment, cal orga-
nitzar-se de nou, però sé que
tinc al costat a molts mili-
tants i simpatitzants del PSC
de les Terres de l'Ebre amb
qui comparteixo aquesta
nova etapa en la meua vida.
Estic segura que farem una
bona feina en benefici de les
quatre comarques ebren-

ques i de totes les persones
que hi vivim.
ME: Noves directrius. Què
és el que desitja canviar o
que canviï a curt termini?
NV: Tenim la voluntat d'im-
pulsar un partit més obert,
més plural i més proper.
Canviarem tot allò que sigui
necessari per recuperar la
confiança de la ciutadania i
per impulsar un diàleg franc i
sincer amb col.lectius, asso-
ciacions, entitats... amb tots
els hómens i dones que vul-
guin participar del projecte
progressista, per tal de
transformar i millorar la nos-
tra societat.
ME: Unes eleccions per
escolir el líder a l’Ebre, por-
ten divisions internes?
NV: Del Congrés de Sant
Jaume d'Enveja els socialis-
tes en sortim més forts com
a organització, amb una exe-
cutiva renovada, moltes
ganes de treballar i de
sumar. Estic orgullosa de
pertànyer a una organització
que permet un sistema d'e-
lecció dels lideratges obert
com el nostre i això ho hem
de viure en total normalitat.
ME: Considera que les
Terres de l’Ebre estan oblida-
des?
NV: Havíem començat a
posar-nos al mateix nivell
que la resta del país gràcies
a la discriminació positiva de
l'anterior govern de la
Generalitat, amb importants
inversions en equipaments i
serveis que ens garantien la
igualtat d'oportunitats. Amb
CiU i PP al govern de
Catalunya i de Madrid, això
és el que està en risc i ja
n'hem tingut mostres al res-
pecte els darrers mesos. El
moment actual és difícil però
no pot servir d'excusa per

tornar a deixar-nos en l'oblit.

ME: Parlem de bous. Els
ebrencs podem estar tran-
quils?.
NV: Per part nostra si, per-
què som hómens i dones de
les Terres de l'Ebre. Hem de
fer compatible la tradició de
la festa a les nostres terres
amb la protecció dels drets
dels animals i, amb la llei
aprovada al Parlament fa
poc més d'un any, crec que
estem en el bon camí.

ME: I del nostre riu?
NV: Lamentablement l'ame-
naça la tornem a tenir damunt
la taula. Els socialistes ja hem
demostrat en el passat, amb
la derogació del pla hidrològic
nacional, que ens oposem i
ens oposarem a qualsevol
transvasament de l'Ebre,
aquestes són polítiques arcai-
ques i caduques, insosteni-
bles tant a nivell mediambien-
tal com social i econòmic.
Nosaltres apostem per la
nova cultura de l'aigua.

ME: Per acabar, la política
exigeix molts sacrificis? 
NV: La política exigeix molt
de temps, molta dedicació i
tenir molt clar que davant
dels interessos individuals
sempre hi ha els interessos
col.lectius.

ME: I què és el que més
satisfà? 
NV: Poder aportar el meu
granet d'arena i el meu com-
promís per la transformació i
millora del nostre entorn
més immediat i ajudar amb
el meu treball a que puguem
viure una mica millor als nos-
tres pobles és el que perso-
nalment més m'omple.

ME: Un politic neix o es fa? 
NV: Neix i es fa. M'han edu-
cat en els valors del socialis-

me i la solidaritat, i des
de ben menudeta he tin-
gut clar que la única
manera de canviar les
coses és participant-hi i
implicant-se. Per això
vaig decidir contribuir
directament en un projec-
te que crec que és l'únic
que pot ajudar en la cons-
trucció d'una societat
més justa i que garanteixi
la igualtat d'oportunitats i
que no és altre que el que
representem els socialis-
tes.
ME: Com vol que sigui
coneguda o recordada
Núria Ventura?
NV: No m'ho he plantejat.
Estic compromesa amb
uns ideals i amb el nostre
territori i molt centrada
en el treball de present.

“Tenim la voluntat d’impulsar
un partit més obert, més plural i

més proper”

Objectiu
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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)

300 gr.  de sepionets

4 carxofes

Alls

Oli d`oliva

Sal 

Vi blanc

Preparació:

Posar una cassola al foc, ambo li d`oliva,
posar els alls llaminats i dorar-los.

Afegir els sepionets i les carxofes talladles
ben fines. Després posar una mica de vi
blanc i rectificar de sal. Coure uns 10 minuts.

«Primentons i Tomates». Avui: Sepionets   

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

SEPIONETS DE LA PUNTXA AMB CARXOFES
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels     

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Borges Ayats, Joan   

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

Renau Domingo, Montserrat  

Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126 

Pilar Delgado , Jordi Delgado       

Generalitat, 17 (Alcanar) 977732291/680904459 

Xavier Ferre - Lluis Ferre

Passeig Canal, 7. (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe              

Sant Isidre, 187  (St. Carles de la Ràpita)  977745545

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Cel serè al matí en general, si bé hi haurà intervals de núvols baixos al litoral
sud. A partir de migdia augmentaran els núvols alts i mitjans de sud a nord,
seran més abundants i compactes al terç sud de Catalunya, a més a més els
núvols baixos s'estendran al prelitoral i litoral central. Al final del dia quedarà
entre mig i molt ennuvolat en conjunt, i molt ennuvolat o cobert al terç sud. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Temperatures mínimes similars, i màximes semblants o en lleu descens. Les
primeres es mouran entre els -3 i 2 ºC al Pirineu, entre els 0 i 5 ºC al
Prepirineu, depressió Central i prelitoral i litoral nord, entre els 2 i 7 ºC a la
resta de prelitoral i entre els 4 i 9 ºC al litoral central i sud.
Les màximes es mouran entre els 16 i 21 ºC en conjunt, si bé seran puntual-
ment més baixes al terç sud. 

Visibilitat 
Bona, si bé de matinada es formaran alguns bancs de boires i boirines a punts de
l'interior i al litoral sud, on seran localment persistents durant tota la jornada. 
Vent 
A l'interior serà fluix i de direcció variable amb nombroses calmes, si bé al
centre del dia predominarà el component sud. 
Al litoral bufarà terral fluix de matinada, a partir del matí s'imposarà el com-
ponent sud entre fluix i moderat.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Balança
22/9 al 22/10

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

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

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

Capricorn
21/12 al 19/01

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

COBERT 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

15º 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�

           

FELICITACIONS�

  

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, estabilit-
zador ALKO, clara-
boia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, antena
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!

EL PROPER 5
DE MARÇ,

LA CLAUDIA FA
5 ANYS

PER MOLTS ANYS !!!
FELICITATS
PRINCESA   

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Avui al Casal d'Amposta
(22 h), per a tots els que
ja ho tenim com trobada
de culte i els que no
també, poden apuntar-se.
El Documental del Mes
porta a la pantalla la
història que explica la
veritable història del
Bisbe Romero, un dels
grans representants de la
Teologia de l'Alliberament
al costat de figures com
Pere Casaldàliga qui, de
fet, el va anomenar “Sant
Romero d'Amèrica”. Per
molts conegut gràcies a
la cançó de Rubén Blades
“El Padre Antonio y el
Monaguillo Andrés” -on el
cantautor panameny l'a-
nomenava “el cura
bueno”- el Bisbe Romero,
“la veu dels sense veu”,
va ser criticat pels esta-
ments més oligàrquics de
l'església i assassinat per
un govern corrupte que
cometia abusos cons-
tants contra la població
civil. El cielo abierto se
centra en els 3 anys
durant el qual aquest per-
sonatge va patir una pro-
funda transformació per-
sonal i ideològica que el
va allunyar dels seus orí-
gens marcadament con-
servadors per convertir-lo
en un dels detonants
d'una llarga guerra civil a
El Salvador, així com en
un emblema internacional
de la lluita a favor de la
dignitat de les classes

més pobres i en contra la
violació dels drets
humans. Quan el febrer
de l'any 77 Romero va ser
nomenat arquebisbe, les
classes més humils d'El
Salvador van perdre qual-
sevol esperança de pro-
grés. Era un bisbe con-
servador, triat per un
règim de dretes i antide-
mocràtic que ja havia
expulsat del país altres
sacerdots que s'havien
posicionat en contra l'ex-
plotació i la pobresa dels
seus compatriotes i
fidels. Quan el seu com-
pany de professió i íntim
amic, el pare Rutilio
Grande, l'home que havia
estat al capdavant de la
parròquia d'Aguilares pro-
movent la consciència
col·lectiva i l'organització
dels camperols a favor
d'una vida digna, va ser
assassinat el 17 de març
de 1977, alguna cosa va
canviar molt profunda-
ment dins del Bisbe
Romero. 
El cielo abierto segueix
els 3 anys posteriors a
aquell fet i que acabarien
amb l'assassinat a sang
freda del Bisbe Romero
en ple exercici d'una
missa. 
El dia anterior, Diumenge
de Rams, el Bisbe havia
ofert un sermó històric,
l'últim de les desenes
d'homilies seguides per la
ràdio cada diumenge per
centenars de milers de
salvadorenys. 
En aquell sermó havia dit:
“Yo quisiera hacer un lla-
mamiento, de manera

especial, a los hombres
del ejército (...)
Hermanos, son de nues-
tro mismo pueblo. 
Matan a sus mismos her-
manos campesinos. Y
ante una orden de matar
que dé un hombre, debe

prevalecer la ley de Dios
que dice: "No matar". (...).
Una ley inmoral, nadie
tiene que cumplirla”. 
El sermó va ser la seva
sentència de mort. Sorgit
com un encàrrec de la
Universitat nord-america-

na de Notre Dame, deses-
timat pels presumptes
atacs que llançava contra
l'església i pel retrat
incendiari que oferia del
Bisbe Romero, El cielo
abierto veu finalment la
llum de manera indepen-

dent gràcies a la implica-
ció de la productora
Ciénegadocs i ho fa reco-
llint premis als principals
festivals internacionals i,
a l'estat Espanyol, de la
mà d'El Documental del
Mes.

«Sant Romero d’Amèrica»
El Documental ens porta la història d’aquest Bisbe, un dels màxims representants de la Teologia de l’alliberament
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