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L'Ajuntament de
Rasquera (Ribera d'Ebre)
convocarà el pròxim 10
d'abril una assemblea
popular per consultar als
veïns del municipi, de
900 habitants, si
accepten o rebutgen el
projecte de plantació de
cànnabis que impulsa el
consistori juntament amb
l'Associació de
Barcelonina Cannàbica
d'Autoconsum (ABCDA).
Perquè el projecte pugui
tirar endavant, haurà de
rebre almenys el suport
del 75% dels votants.

P3

Rasquera decideix el 10 d’abril

El 68% dels ciutadans de Catalunya considera que els correbous no haurien de continuar existint en l'ac-
tualitat, segons revela una enquesta encarregada per l'ONG Associació Defensa Drets Animals (ADDA) i
elaborada per Sigmados. La presidenta de l'organització, Carmen Méndez, ha dit que els resultats reve-
len que la ciutadania "no comparteix de manera majoritària" que s'hagi fet una llei a Catalunya per blin-
dar els correbous. Ha assegurat que el seu objectiu no és la prohibició i que estan disposats a fer "un
esforç per entendre aquesta realitat" en alguns casos. Tot i això, ha demanat als ciutadans de les Terres
de l'Ebre que deixin "tradicions de l'Edat Mitjana" i ha considerat que falta pedagogia.

Els nostres Correbous, altre cop en el punt de mira

Terres de l’Ebre. El PUOSC destina a l'Ebre
prop de 10 milions d'euros. La millora de
carrers i les instal·lacions culturals són les
obres més reclamades. P4

Esports. El CF Amposta rebrà demà dissabte
el Vic (19 h), en un partit que és una final en la
lluita per la permanència, contra un rival
directe. P10

Terres de l’Ebre. Expoebre incorpora el
turisme a l'aparador firal. El certamen
arriba enguany a la 68a. edició.
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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 

Tot és diferent quan passes
el Coll de Balaguer i arribes
a les Terres de l'Ebre,
sobretot si vas en cotxe.
De cop t'adones que l'única
via ràpida que tenim és l'au-
topista de peatges i, per
tant, cal pagar perquè l'au-
tovia gratuïta A-7 només
enllaça Tarragona amb les
centrals nuclears de
Vandellòs. Recordem: 6,8
euros entre el peatge de
l'Hospitalet de l'Infant i el
d'Ulldecona i 4 euros fins a
l'Aldea. Aquest buit és la
conseqüència de la manca
d'inversions en infraestruc-
tures viàries dels diferents
governs espanyols a les
Terres de l'Ebre, que les
han condemnat a ser un
autèntic forat negre. El
tram de l'autovia
l'Hospitalet de l'Infant-el
Perelló (13,9 km) està en
estudi informatiu i el tram
La Jana-el Perelló està
encallat en l'estudi per les
al·legacions no resoltes
sobre el pas per Font de
Quinto (Campredó). 
Tot això ens porta, a la gent
i a les empreses de les
Terres de l'Ebre, a patir una
situació de discriminació
amb relació amb altres
indrets de la mateixa
demarcació de Tarragona i
del conjunt del país. Els que
estem més lluny dels grans
centres logístics, indus-
trials, urbans i culturals
som els que hem de pagar
més per arribar-hi a través
d'una via ràpida, fet que
incideix de manera negativa
tant en la nostra economia
familiar com en l'empresa-
rial, amb la corresponent
pèrdua de competitivitat i
d'oportunitats. 
Davant d'aquets greuge,
ERC proposem unir els
esforços de tots els partits,
dels agents socials i dels
agents econòmics per fer
avançar a la màxima veloci-
tat la connexió de l'autovia
A-7 des d'Hospitalet de
l'Infant fins a l'autovia
l'Aldea-Tortosa (C-42), que
donaria servei a la gran
majoria de població, d'em-
preses i de polígons de les
Terres de l'Ebre. El traçat
viari del tram entre el
Perelló i l'Hospitalet compta
amb el màxim consens dels
ajuntaments de l'Ametlla de
Mar, l'Ampolla i el Perelló,
com també del Ministeri de
Foment, que va acceptar
les al·legacions d'aquests
consistoris. Pel que fa al

tram el Perelló-autovia de
l'Aldea-Tortosa, el traçat
viari ja està inclòs dins de
l'estudi informatiu de l'A-7
entre La Jana-el Perelló, i
presenta poques dificultats
al pas pels termes afectats
i amb relació a la connexió
amb l'autovia. Cal, doncs,
demanar de manera prio-
ritària i unitària que els pro-
pers pressupostos de
l'Estat incloguin partides
per redactar els projectes
constructius d'aquests
trams d'autovia A-7, i pac-
tar un calendari d'execució
per iniciar les obres a les
Terres de l'Ebre el 2013,
fet que, a més, ajudaria a
generar ocupació entre les
nostres empreses. Aquest
fet, però, no suposaria
haver de renunciar a con-
nectar l'autovia l'Aldea-
Tortosa (C-42) amb
l'Autovia A-7 entre Font de
Quinto i La Jana una vegada
resoltes les al·legacions i
que hi hagi prou recursos
per construir el nou pont
sobre l'Ebre.
D'altra banda, i per ser jus-
tos, també caldrà demanar
la redacció dels projectes
constructius de les variants
de l'N-420 de Gandesa (5
km) i Corbera d'Ebre (3,9
km), de les quals, al BOE
del 25 de març de 2000,
es va publicar la licitació de
l'estudi informatiu.
Aquestes variants, malgrat
que han tingut adjudicades
partides milionàries als
pressupostos de l'Estat
durant 12 anys, encara no
s'han començat a construir.
Potser ja toca que la ciuta-
dania i els representants de
les Terres de l'Ebre passem
a l'acció amb unitat, força i
fent-nos respectar.

Ferran Cid
Alcalde del Perelló

Terres de l'Ebre, terres 
marginades sense autovia

Opinió

La decisió de l'Ajuntament de Rasquera d'acollir
una plantació de marihuana de l'Associació
ABCA ha despertat curiositat i polèmica, al
mateix temps que “ha obligat a la justícia a
posar-s'hi al mig”. 
La Generalitat ha recordat que el Codi Penal no
castiga el cultiu per a consum propi, però ha
derivat el cas al terreny judicial.
La polèmica ha sorgit també entre els habitants
del poble que han exigit una consulta vinculant.
El reclam econòmic del pla, pel qual s'han inte-
ressat localitats estrangeres, no acaba de trobar
un recolzament unànim entre la població. Una
part apunta al debat social que el cas obre: el

judici sobre les anomenades drogues toves i la
seva legalitat. Preocupa també el nom del muni-
cipi i la imatge que es pot donar de cara a l'ex-
terior. 
L'altra mentalitat és pensar que la prescripció
del consum de cànnabis per alguns metges per
alleujar certes dolències és un primer pas per
canviar mentalitats i lleis. 
L'Alcalde, Bernat Pellisa, lamenta l'alarma social
creada, i explica els acords del ple del passat 29
de febrer i recalca que «l'ajuntament cedirà una
finca privada, inclosa al banc de terres del con-
sistori», a una associació legalment constituïda i
«amb mesures de seguretat integrals». 

Editorial

Rasquera té la paraula el proper 10 d'Abril

Fa una mica més d'una setmana vam poder
presenciar la primera posada en escena del
que serà a partir d'ara la dinàmica dels
grups de l'oposició: la versió ampostina del
tripartit. Efectivament els portaveus
d'Esquerra Republicana, el Partit dels
Socialistes i Plataforma per Catalunya han
decidit aliar-se i anar de bracet amb l'objec-
tiu d'intentar erosionar l'equip de govern de
l'Ajuntament d'Amposta.
El que ja feia temps que es preveia en els
plens quan voten en bloc a favor de totes i
cadascuna de les mocions de Plataforma
per Catalunya i que es va començar a mate-
rialitzar amb el reclam de l'ús de la sala de
premsa de l'Ajuntament es va posar de mani-
fest a l'opinió pública en aquesta mateixa
sala dimarts passat.
El problema és que per criticar les accions
de govern trien el camí de la confrontació
entre els treballadors de l'Ajuntament, i això
ens sembla una estratègia molt poc
intel·ligent.
Ens acusen de repartir uns diners mitjançant
un decret entre determinats funcionaris per
comprar complicitats polítiques. I ho fan
demanant una justificació que ja els hem fet
més d'una vegada. No hi ha més sord que
aquell que no escolta, i aquests temes tan
sensibles arriben a la ciutadania esbiaixats i
amb només aquella part de la informació
que els interessa per tal de donar una mala
imatge de l'alcalde d'aquesta ciutat, del seu
equip de regidors i, a sobre, dels seus treba-
lladors.
Només cal fer una petita comparativa.
Agafin qualsevol ajuntament d'una ciutat de
tamany similar a la nostra i mirin quant de
personal hi ha a cada departament. Tenim
una de les plantilles més ajustades de tot
Catalunya. Mirin també què han hagut de fer
els ajuntaments del nostre voltant quan no
han pogut fer front a les despeses de perso-
nal: acomiadar treballadors.
A Amposta hem aconseguit racionalitzar la
despesa en personal tenint una plantilla ade-
quada i donant incentius als treballadors que
dediquen a la feina més hores de les que els
marca l'horari, tenint en compte que serien
encara més diners si els haguessim de
pagar com a hores extra. Incentivem també
als treballadors que assumeixen més res-
ponsabilitat de la que tenen inicialment assig-
nada, tenint en compte que serien encara
més diners si els pugéssim la categoria labo-

ral o hagués-
sim de con-
tractar més
personal.
I una última
cosa que no
diuen: tots els
treballadors de
la casa, inde-
pendentment
de l'estructura
del seu sou.
Sense impor-
tar si una part és el seu sou base més com-
plement, o més incentiu. Tots els treballa-
dors en global al final de l'any cobren exac-
tament el mateix que un altre funcionari d'i-
gual categoria a la seva de qualsevol admi-
nistració.
A més, les retribucions que perceben els fun-
cionaris estan validades per la Valoració de
llocs de treball que es va fer a petició del
comitè d'empresa, i actualment s'està elabo-
rant el Catàleg de llocs de treball per part
dels tècnics de la Diputació de Tarragona
que, sense cap dubte refrendarà el còmput
anual de les retribucions de tots els treballa-
dors municipals.
Tampoc poden dir que no se saben les cau-
ses que motiven la despesa, quan en el
mateix decret queden explícites les tasques
extra que fan els treballadors que perceben
els incentius i en el cas concret del comple-
ment de nova creació en van ser informats
puntualment en la comissió informativa.
L'austeritat és precisament el criteri que
motiva aquest decret, ja que afegint aquest
complement als treballadors que fan més fei-
nes de les que inicialment tenen encomana-
des, ens podem permetre mantenir una plan-
tilla ajustada a les necessitats de la ciutat i
hem pogut garantir tots els llocs de treball
de l'Ajuntament d'Amposta quan els ajunta-
ments del nostre voltant estan acomiadant
treballadors. Lamento molt aquest intent del
tripartit d'Amposta de desgastar l'equip
govern buscant la confrontació entre els pro-
pis treballadors de la casa criticant el sou
que perceben els professionals que s'esfor-
cen cada per garantir el bon funcionament i
la qualitat dels serveis que oferim.

Manel Ferré
Alcalde d’Amposta

Incentivem els nostres treballadors 
perquè valorem la seua feina

Opinió
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La decisió, segons ha
informat per carta
l'Ajuntament als habitants
del poble, s'haurà de pren-
dre per un mínim del 75%
dels vots emesos.
Concretament, la consulta
posarà sobre la taula la
taula les opcions de tirar
endavant les mesures del
Pla Anticrisi, on s'inclou el
projecte de plantació de
marihuana, o bé la seva
revocació, després de l'a-
provació per part del ple el
passat 29 de febrer.
L'Ajuntament de Rasquera
va signar un contracte amb
l'ABCDA per la cessió
durant almenys dos anys
d'uns terrenys per a la plan-
tació. A canvi, l'entitat
aportarà 1,3 milions d'eu-
ros a la població, dels
quals ja n'ha avançat
30.000.
La nota informativa que l'al-

cade, Bernat Pellissa
(ERC), ha enviat als habi-
tants del poble especifica
que “la decisió presa a l'as-
semblea serà vinculant. La
pregunta serà si o no. En
cas de que guanyi el no, es
revocarà la decisió presa
en el ple extraordinari
urgent. En cas de guanyar
el sí, es durà a terme el
projecte aprovat”.
La consulta s'ha donat a
conèixer el dia després de

que el delegat del govern
per al Pla Nacional sobre
Drogues, Francisco de
Assís Babín, anunciés que
la Generalitat ha decidit
impugnar l'acord  assolit
durant el ple. L'equip de
govern de l'ajuntament de
Rasquera afirma en la seva
nota que el cannabis que
cultivi l'ABCDA serà aquell
“estrictament necessari
per a l'autoconsum dels
seus associats”, sense

finalitats de comercialitza-
ció, però el cas és que la
Fiscalia antidroga i la de
Tarragona ja han obert
investigacions per saber si
la iniciativa s'ajusta a llei.
També ha opinat el delegat
del Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, qui
s'ha mostrat sorprès per la
celeritat amb què
l'Ajuntament demana al
Govern que es posicioni
sobre la legitimitat de la

decisió. Pallarès ha retret
que durant el procés de
redacció del projecte, que
ha durat mesos,
l'Ajuntament de Rasquera
podria haver fet una consul-
ta prèvia a la Generalitat i
contrastar els informes jurí-
dics dels que disposen. El
delegat ha lamentat que es
pretengui obrir un debat
amb el cas del municipi de
la Ribera d'Ebre que "no
pertoca a l'administració

local". També demana tran-
quil·litat a l'alcalde mentre
el Govern estudia la legali-
tat del projecte. 
Altres opinions al 
respecte, que s’han 
sentit els últims dies.
El vicepresident de la
Comissió de Drogues del
Col·legi d'Advocats de
Barcelona, Gabriel Miró, ha
opinat aquest dilluns que la
plantació de marihuana és
legal. Segons ell, s'haurien
d'establir mecanismes de
control externs per assegu-
rar que la producció no arri-
ba a terceres persones de
fora de l'associació cannà-
bica. Miró recorda que el
consum tant individual com
compartit no està penat, i
el cultiu privat tampoc. El
que cal establir, per prime-
ra vegada, és si es permet
el cultiu compartit per a
uns consumidors determi-
nats, cosa que el Suprem
no ha abordat mai. De la
mateixa manera, el Grup
Ecologista de Tarragona i
l'Ebre (GETE) i Ecologistes
en Acció ha expressat el
seu suport a la plantació
de marihuana.
L'organització ecologista
saluda la iniciativa i assegu-
ra que serà "un pas enda-
vant a les iniciatives de lli-
bertat personal". El GETE-
Ecologistes en Acció
remarca que el del cànem
"és un sector econòmic
dinàmic i en constant crei-
xement" també per a finali-
tats terapèutiques. 

El poble de Rasquera decidirà, en consulta
vinculant, si vol la plantació de cànnabis

L'Ajuntament de
Rasquera convocarà el
pròxim 10 d'abril una
assemblea popular per
consultar als veïns de la
població, de forma "vin-
culant", si accepten o
rebutgen el projecte de
plantació de cànnabis al
municipi que impulsa el
consistori juntament
amb l'associació d'auto-
consum ABCDA.

Serà el proper 10 d’Abril, en Assemblea Popular al municipi

La decisió s’haurà de prendre per un mínim del 75% dels vots emesos

REDACCIÓ

Municipi de Rasquera. Els seus habitants decidiran el proper 10 d’abril.
AJUNTAMENT DE RASQUERA

ACTUALITAT

               



DIVENDRES 9
DE MARÇ
DE 20124

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

La proposta, presentada
pels grups municipals del
PSC, ERC i Iniciativa-ET, ha
rebut el suport de tots els
regidors, excepte el del
Partit Popular. El text de la
proposta d'acord de la
moció, que en cap moment

rebutja frontalment la refor-
ma laboral, reclama la
necessitat d'enfortir els ser-
veis públics i que s'acom-
pleixin els compromisos
adquirits, després de l'en-
trada en vigor del nou
Estatut, entre els governs
de l'Estat i de la Generalitat
en matèria de finançament.
El debat ha estat seguit al
saló de sessions de
l'Ajuntament pels màxims
representants dels sindicats
al territori, Josep Casadó
(CC.OO) i Wifredo Miró
(UGT). En la mateixa sessió
plenària, el Ple s'ha pronun-
ciat per unanimitat a favor
d'una proposta del PSC que
demana a l'Ajuntament
donar trasllat novament a la
Generalitat de l'adhesió a la
plataforma Fermed per
donar suport a la prioritza-
ció del corredor del
Mediterrani. El Ple també ha
debatut altres mocions, que
han estat rebutjades per la
majoria de regidors. El PxC
n'ha presentat una instant a

gravar l'enviament remeses
de ciutadans estrangers. El
PP n'ha presentat una altra
demanant finançar amb
diner públic beques per al
transport d'estudiants matri-
culats en centres de fora de
Tortosa. 

El PSC també ha proposat
deixar el barranc de la Llet
en la mateixa situació en
què estava abans dels
aiguats del 20 de novem-
bre. 
El grup d'ERC ha presentat
una moció demanant millo-

res a la zona de Ferreries
Nord. 
I, finalment, Iniciativa ha vist
rebutjada la seva proposta
d'iniciar l'elaboració d'un Pla
Estratègic mitjançant la con-
vocatòria d'una Junta de
Portaveus.

El Ple de l'Ajuntament
de Tortosa ha aprovat
aquest dilluns una
moció sobre la refor-
ma laboral presentada
pel Govern de l'Estat,
en la qual s'insta l'exe-
cutiu central a què
"interpreti el rebuig
social generalitzat que
ha provocat l'aprova-
ció de la reforma labo-
ral" i que "convoqui la
mesa del diàleg social
per obrir un procés de
negociació amb els
agents socials i econò-
mics per tal de reo-
rientar la reforma
laboral".

REDACCIÓ

Imatge d’arxiu d’un ple de Tortosa.

Cedida

Les Terres de l'Ebre
rebran enguany poc més
de 9,9 MEUR de la darrera
anualitat del Pla Únic
d'Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) 2008-
2012. 
Es subvencionaran 58
actuacions, 15 de les
quals són per pavimentar i

urbanitzar carrers, 10 per
equipaments culturals, 7
per instal·lacions esporti-
ves, i 5 per recollida i trac-
tament de residus, entre
altres. 
Per comarques, la Ribera
d'Ebre s'emporta 3,4
MEUR per 21 actuacions,
seguida del Baix Ebre amb

2,7 MEUR per 13 obres, el
Montsià poc més de 2
MEUR per 13 actuacions; i
la Terra Alta 1,6 MEUR per
11 projectes. 
La Generalitat ha explicat
que la crisi econòmica
també ha fet canviar les
prioritats de les inversions
previstes pels consistoris.

El territori rebrà 
9,9 MEUR del PUOSC

Es subvencionaran un total de 58 actuacions

Una àmplia majoria dels
socis de la Cooperativa
Arrossaires del Delta de
l'Ebre, fins al 80%, han
ratificat aquest diumenge
la compra de la marca
Nomen que es fer efecti-
va entre Ebro Foods i la
cooperativa fa un mes. La
marca, nascuda a Tortosa
i número 1 en vendes
d'arròs a Catalunya, torna
a mans ebrenques i es
començarà a comercialit-
zar des d'Arrossaires del
Delta a partir del mes de
setembre. Arrossaires ha
de pagar un total de 39,2
milions d'euros per l'ad-
quisició de la marca, en
15 anualitats.

Cap de setmana
intens a les
Cambres

Arrosseres

Hotels i restaurants de
Tortosa oferiran l'abade-
jo com a plat estrella en
els seus menús per pro-
mocionar la cultura i gas-
tronomia de la capital del
Baix Ebre. Ho faran fins
al proper 9 d'abril, dilluns
de Pasqua, en el marc de
les 5es Jornades de
l'Abadejo que l'associa-
ció Plat i Got ha presen-
tat aquest dilluns. Es
tracta d'una iniciativa que
aquest any oferirà, com
a novetat, un pack turís-
tic amb allotjament, visi-
ta guiada pel centre
històric de Tortosa,
degustació de productes
del territori i un àpat a
base d'abadejo.

L’abadejo com a
plat estrella a la

ciutat de Tortosa

Tortosa aprova una moció sobre la reforma laboral
També una altra en referència al corredor del Mediterrani

ACTUALITAT
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És a dir, el circuit consis-
teix en que el pacient va al
seu Centre d'Atenció
Primària de referència on el

visita el seu metge de famí-
lia que té vàries opcions:
resoldre el problema de
salut, demanar una prova a
l'especialista, demanar una
visita a l'especialista o
demanar la visita a distàn-
cia per mitjà del sistema
informàtic. 
L'especialista -en aquest
cas el cardiòleg - pot entrar
en el sistema i veure la
història clínica del pacient i
les consideracions que li
planteja el facultatiu de
l'AP. 
El responsable de
Tecnologies de la
Informació de Terres de
l'Ebre, Jordi Baucells, asse-
gura que és molt important
pel desenvolupament d'a-
quest projecte que els sis-
temes informàtics de l'AP -
l'ECAP- i el de l'Hospital -el
SAP - “es parlin”. D'aquesta
manera l'especialista pot
veure el que ha posat el
metge de família a la histò-

ria clínica i a la inversa. 
El responsable de la
Secció de Cardiologia del
Verge de la Cinta, Íñigo
Lechuga, afirma que

durant el mig any que porta
en funcionament aquest
tipus de visita “es fan unes
20 visites a distància men-
suals”. El cardiòleg afe-

geix que “es preveu que
aquesta visita permeti
alleugerir la llista d'espera
de primeres visites a l'es-
pecialista”. 

La Secció de
Cardiologia de
l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa té en
funcionament un nou
tipus de visita, l'ano-
menada “visita a
distància”, que consis-
teix en que l'especia-
lista en cardiologia pot
veure la història clíni-
ca d'un pacient intro-
duïda pel metge
d'Atenció Primària
(AP) i fer les conside-
racions oportunes o
resoldre els dubtes
que pugui tenir el
metge de família
sense que el pacient
hagi de desplaçar-se a
l'Hospital.

REDACCIÓ

La «visita a distància» permetrà reduir les llistes d’espera.

Cedida

Durant la segona assem-
blea general de
l'Asociación Nacional de
Municipios con
Instalaciones de Energías
Renovables (ANMER) que
ha tingut lloc aquest
dimarts a Madrid, l'alcal-
de de Tivissa i president
del Consell Comarcal de
la Ribera d'Ebre, Jordi
Jardí, ha estat escollit per
unanimitat com a vicepre-
sident d'ANMER. 
La ANMER aglutina més
de 120 municipis de
l'Estat espanyol que en
els seus termes munici-
pals tenen instal·lacions
de producció d'energies
renovables (eòlica, foto-
voltaica, tèrmica, etc) i
l'objectiu fonamental de
l'entitat és la defensa dels
interessos generals i par-
ticulars dels ajuntaments
que tenen aquest tipus
d'instal·lacions ubicades
al seu municipi. 
Durant l'assemblea, Jordi
Jardí ha presentat la

ponència “Objectius
d'ANMER per a la legisla-
tura 2011-2015”, on ha
destacat “la necessitat
d'enfortir el posiciona-
ment de l'ANMER davant
els principals organismes
sectorials”. “Ara més que
mai, cal que la veu dels
ajuntaments arribi als
òrgans reguladors que
elaboren els plans d'ener-
gia per traslladar les pro-

blemàtiques concretes
que pateixen els ajunta-
ments”, ha dit Jardí durant
la seva intervenció.
L'alcalde de Tivissa
també ha reiterat que
“l'ANMER col·laborarà i
informarà els diferents
grups polítics per poder
presentar propostes de
modificacions legislatives
tant a nivell estatal com
autonòmic”.

L’alcalde de Tivissa, escollit
vicepresident de ANMER

L’Associació Nacional de Municipis amb Instal.lacions d’Energía Renovables

La Coordinadora contra
el parc eòlic marí de
l'Ametlla de Mar (Baix
Ebre) ha demanat als
diputats ebrencs al
Parlament que treballin
activament “per tombar
una moció de CiU, que es
debatrà el pròxim 14 de
març, amb la qual pretén
donar suport al projecte
Zèfir” amb el consens de
les administracions "com-
petents", fet que exclou-
ria el consistori calero.
De moment, els grups
municipals, inclòs l'equip
de govern de CiU, conti-
nuen rebutjant el projec-
te. Amb tot, l'alcalde,
Andreu Martí, ha dema-
nat conèixer tota la infor-
mació al respecte i no ha
descartat reconsiderar la
seva oposició si, final-
ment, s'incrementen de
forma substancial les
compensacions econò-
miques i els llocs de tre-
ball anunciats.

Contra el parc
eòlic marí de

l’Ametlla

La Telemedicina, al Verge de la Cinta
Evita desplaçaments innecessaris als pacients de Cardiologia de l’Hospital

ACTUALITAT
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La marca Fira Tortosa va
lligada ara a un rectangle
de color blau amb dife-
rents compartiments
interns, configurant les lle-
tres F i T, que evoquen la
forma i interior del Pavelló
Firal. 
La nova imatge corporati-
va s'incorpora des d'ara a
tot el material promocional
de les fires i esdeveni-
ments que s'aixopluguen
sota la marca Fira Tortosa.
El tinent d'alcalde de
Promoció de la Ciutat i
president de Fira Tortosa,

Emili Lehmann, ha volgut
aclarir que Expoebre
manté l'esperit multisecto-
rial, però posant l'accent
en quatre sectors amb la
voluntat clara de poten-
ciar-los en properes edi-
cions. Tres d'aquests
àmbits ja s'han abordat en
els anys anteriors, com és
el cas del medi ambient,
l'artesania i l'emprenedu-
ria. Enguany s'incorpora el
turisme. 
Els quatre àmbits tindran
una clara diferenciació
estètica entre ells, a l'estil
del que ja es feia amb el
Saló Ebreambient.
Pel que fa precisament al
Saló Ebreambient, aquest
any estarà dedicat a la
mobilitat sostenible i hi
tindrà un protagonisme
especial tot allò relacionat
amb el transport sosteni-
ble, com els vehicles
híbrids, el foment de la
bicicleta i les rutes soste-
nibles. 
L'àmbit d'artesania, que

fins ara era merament
expositiu, es reforça amb
la promoció de la venda
directa. 
I el racó de l'emprenedu-
ria, en el seu tercer any,
també s'impulsa amb acti-
vitats de networking. 

Una de les principals nove-
tats d'Expoebre serà l'a-
partat de turisme, que vol
ser paraigua d'aquelles
empreses del sector i
afins que podran compar-
tir un mateix espai dins del
Pavelló Firal. 

Emili Lehmann ha destacat
aquesta iniciativa com un
important repte que passa
per resituar els expositors
existents i, sobretot, cap-
tar-ne de nous gràcies a
aquest nou enfocament
més comercial.

L'Ajuntament ha pre-
sentat una imatge
completament reno-
vada de Fira Tortosa,
el mateix dia que ha
donat a conèixer el
cartell de la 68 edició
d'Expoebre i les seves
principals línies de
treball.

REDACCIÓ

Cartell Expo-Ebre 2012.
Cedida

L'empresa concessionària
dels estacionaments en
zona blava ha iniciat la
senyalització dels nous
espais de d'aparcament
de pagament a la ciutat i
en breu s'instal·laran
també les noves màquines

expenedores, amb l'objec-
tiu que “els nous estacio-
naments siguin operatius
durant els propers dies.
Mentre duri la senyalitza-
ció, l'aparcament en
aquest àmbit continuarà
sent gratuït”. L'increment

de la zona blava arriba tal
i com ja s'havia anunciat
en el marc de l'adjudicació
d'un nou contracte de ges-
tió i amb l'objectiu “d'incre-
mentar la rotació de vehi-
cles als principals eixos
comercials de la ciutat”.

Amb l'actual ampliació de
235 noves places, l'esta-
cionament en zona blava
comptarà amb un total de
746 places a la ciutat. 
Els nous aparcaments
s'han ubicat en els
següents llocs: avinguda
Generalitat, entre el pont
del ferrocarril i el carrer
Lamote de Grignon; Ronda
Docs, entre avinguda
Generalitat i Marquès de
Bellet; carrer Rosselló,
entre Ronda Docs i
Passeig Moreira; Ronda
Reus, entre Màrtirs Ciutat i

Poeta V. Garcia; i avinguda
Lleida, amb un recreixe-
ment de 13 places en sen-
tit sud. Entre les novetats
destaca també que al
barri de Ferreries, l'horari
de zona blava passa a ser
de matí i tarda, com a la
resta de ciutat. El preu
únic es manté en 0,75
euros/hora. En els últims
anys, l'Ajuntament ha habi-
litat 150 noves places d'a-
parcament gratuït en
superfície, a la zona de
Ferreries Nord i al costat
de l'institut Joaquim Bau. 

S’inicia l’ampliació de 
la zona blava a Tortosa

Els objectius són “augmentar la rotació de vehicles al centre”

La Direcció General
d'Energia, Mines i
Seguretat Industrial ha
aprovat el projecte execu-
tiu i la declaració d'utilitat
pública del Parc Eòlic Los
Aligars, SL, als termes
municipals de Prat de
Comte, Pinell de Brai i
Benifallet. Tot i que, inicial-
ment, la central estava pro-
jectada per acollir 50 aero-
generadors de 1.000 kW
cadascun, finalment, seran
en total onze de 3.000 kW
després que la declaració
d'impacte ambiental de
2002 no va considerar
adequat l'emplaçament de
quatre molins i l'alineació
de 21 més.

Aprovat el
projecte

executiu del
Parc Eòlic

Els alcaldes de l'Ametlla de
Mar, el Perelló, l'Ampolla,
l'Aldea han creat un front
comú per a reclamar
davant el Ministeri de
Foment l'inici de les obres
de construcció de l'autovia
A-7 en el seu tram entre
l'Hospitalet de l'Infant i la
Jana. Aquests quatre muni-
cipis, que en breu podria
convertir-se en un quintet
amb la incorporació de
Camarles, han  sol·licitat
una reunió amb  la
Subdelegació del Govern a
Tarragona per insistir
davant Foment de la
necessitat d'incloure la
via dins les prioritats.

Front comú per
construir

Autovia A-7

ExpoEbre presenta imatge renovada
Tindrà lloc del 28 d’abril a l’1 de maig

FIRES
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Segons ha exposat el porta-
veu del grup municipal,
Adam Tomàs, “l'objectiu és
debatre en el proper Ple de
l'Ajuntament d'Amposta
qüestions cabdals per a la
supervivència d'un sector
econòmic que vincula mol-
tes famílies de la ciutat”.
Tomàs ha explicat que “la
moció insta el Govern de la
Generalitat a desplegar les
accions que preveu la reso-
lució del Parlament de l'abril
de 2010 i reivindica recupe-
rar el consens de tots

els partits polítics per fer
font a la crisi estructural que
pateix el món agrari”. El por-
taveu ha recordat que “la
pagesia del nostre país es
troba al límit de sofrir un
col·lapse de la seva
activitat per la manca d'aju-
des públiques i l'entrada de
productes exteriors que pot
provocar un abandonament
de terres irreversible”.
Tomàs ha recordat que
Catalunya acumula una
reducció mitjana de la renda
agrària del 38 % des de
l'any 2001. 
Per això, la moció “proposa
fixar un pla d'actuació agrari
local, que permeti dibuixar
una tendència positiva i tren-
car amb una dinàmica que
pot dilapidar un sector greu-
ment afectat per la crisi”.
D'altra banda, el regidor i
pagès Dani Forcadell ha ini-
ciat la seva intervenció afir-
mant que “Amposta és la
capital de la comarca amb
més activitat agrícola i
agroindustrial de la
demarcació de Tarragona i,
pel que fa a les Terres de
l'Ebre, tenim el 23 % de la

terra conreada de tot
Catalunya. 
Hi ha dos conreus emblemà-
tics, els cítrics i l'olivera, que
estan patint la crisi d'una
manera molt aguda i, si no
es redreça la situació actual,
se sobrepassarà una línia
vermella que suposaria la
interrupció de l'activitat labo-
ral de centenars de page-

sos”. 
Forcadell ha afegit que,
“amb l'aprovació d'aquesta
moció s'avalen els acords
d'una resolució del
Parlament que estableix les
bases per garantir justícia
i equitat en el comerç i la
distribució dels productes
agroalimentaris”. 
Per al regidor d'Esquerra,

aquest és un primer pas
per pressionar, també des
dels ens locals, a favor
d'assegurar l'acompliment
de les normes que exigeix
la Unió Europea amb rela-
ció a la traçabilitat
dels productes d'importa-
ció, “un dels principals
maldecaps dels produc-
tors nacionals”.

ERC d’Amposta presenta una moció al Ple per
redreçar la situació que pateix el món agrari

Emparant-se en la reso-
lució 671/VIII del
Parlament de Catalunya,
sobre el món agrari,
Esquerra d'Amposta ha
redactat una moció que
subscriu l'estratègia que
fixa aquesta resolució
per resoldre els princi-
pals problemes de la
pagesia catalana.

La moció insta a la Generalitat a desplegar les accions que preveu la resolució del Parlament

Aprovada el 2010 en el debat sobre el sector agrari

REDACCIÓ

El grup municipal d’ERC presenta la moció.

Cedida

D'aquí a pocs mesos es
començarà la construcció de
la gran superfície que
Mercadona ha d'instal·lar a
l'Ametlla de Mar. De fet, ja
s'han signat els contractes de
compravenda dels terrenys i
l'Ajuntament ja ha concedit la
llicència d'obres. En total, ocu-
parà una superfície de
10.764m2, amb 1.600m2 de
superfície construïda i un apar-
cament amb capacitat per a
200 vehicles que facilitarà el
desplaçament dels clients en
cotxes particulars. 
La inversió prevista és de 2
milions d'euros. A finals de
febrer van començar les obres
d'urbanització de la 1a. fase
del sector 22b1, obres inicia-
des per La Cala Gestió sobre
una superfície de 2.414m2.
Aquestes obres han de perme-
tre disposar de serveis neces-

saris com l'aigua, el subminis-
trament elèctric, l'enllumenat
públic o les aigües residuals i
a la vegada dotar d'accessibi-
litat a la zona comercial i d'e-
quipaments que es troba
englobada dins de la 1a. fase
de desenvolupament d'aquest
sector, en el seu àmbit més
proper a la carretera TV-3025.
El termini d'execució de les
obres és de quatre setmanes i
la inversió prevista és de
144.642 d'euros, inversió que
inicialment assumirà La Cala
Gestió com a promotor i que
després del compromís assolit
per  l’Ajuntament amb els pro-
pietaris dels terrenys afectats,
aquesta entitat no passarà a
cobrament cap quota urbanís-
tica fins que no s'hagi recupe-
rat la situació econòmica i
s'hagi millorat la demanda del
sector.

En breu s’iniciaran les obres de Mercadona a La Cala
El termini d’execució de les obres és de 4 setmanes

La subdirectora general
de Relacions Laborals,
Àngels Cuadrada, ha
anunciat  la creació d'un
grup de treball estable
del Consell a les Terres
de l'Ebre en el marc de
la presentació del
Consell de Relacions
Laborals. Ha estat
acompanyada pel dele-
gat del Govern a Terres
de l’Ebre, Xavier
Pallarès. Entre els objec-
tius d'aquest organisme
està impulsar el diàleg
entre les organitzacions
sindicals i empresarials i
entre aquestes organit-
zacions i la Generalitat
en matèria de relacions
laborals, especialment
pel que fa a la millora i la
racionalització de la
negociació col·lectiva, la
contractació laboral, la
contractació i la subcon-
tractació d'obres i ser-
veis, la igualtat i la no
discriminació.

Creació
d’un grup
de treball

El Parc Natural del Delta
de l'Ebre del Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural va enviar, el passat
mes de desembre, el dos-
sier de candidatura per a
la renovació de la Carta
europea de turisme soste-
nible (CTS). El territori va
rebre l'auditor d'Europarc
la setmana passada i no
serà fins al pròxim mes de
juny que el Parc coneixerà
si opta a la renovació.
La Carta europea de turis-
me sostenible (CETS) és
una acreditació d'àmbit
europeu, atorgada per la
Federació Europarc, que
certifica que el desenvolu-
pament del turisme en un
territori es fa de manera
sostenible d'acord amb els
objectius de la Carta.
El Parc Natural del Delta
de l'Ebre va aconseguir
aquest certificat l'any
2007.

Carta
sostenible al

Delta de
l’Ebre

POLÍTICA
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La Coordinadora de
Centres d'Estudis de
Parla Catalana, l'Institut
Ramon Muntaner i la
Fundació del Món Rural
presenten, amb la
col·laboració del Museu
de les Terres de l'Ebre,
l'exposició “El món agrari
a les terres de parla cata-
lana”, que està articulada
en els àmbits següents:
els paisatges, els con-
reus, la ramaderia, l'ho-
me, la dona i la terra, el
treball, les formes de
vida, present i futur. Des
del 9 de març al 8 d'abril
de 2012. L'exposició és
el compendi ordenat,
documentat i argumentat

d'una petita selecció
entre 4.000 fotografies
recollides al territori, amb
la voluntat de difondre
una percepció àmplia i
generalitzada del món
agrari a les terres de
parla catalana. Una
memòria dels paisatges
sempre canviants, dels
conreus i del bestiar que
han anat ocupant les nos-
tres terres segons han
estat les necessitats, les
demandes del mercat i la
rendibilitat econòmica.
Memòria també dels sis-
temes, coneixements i
tècniques que homes i
dones han aplicat en el
conreu de la terra.

Enguany s’ha volgut potenciar la representació en català

Els sindicats criden de nou a la mobilització

L'Escola Municipal de Teatre
ha obert el període d'inscrip-
ció 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 màs-
ter class sobre història del
teatre musical, dicció i respi-
ració a escena, i de dinàmi-
ca corporal. El monogràfic
"Interpretar a Shakespeare"
està dirigit a alumnes de
l'escola de 2n curs, perso-
nes majors de 17 anys amb
nivell alt d'interpretació. Hi
haurà entrevista i prova
d'accés. El curs comença
l'1 de març i s'allarga fins al

juny. El de Commedia
dell'arte va dirigit a alumnes
adults de 1r i 2n, també
amb coneixements d'inter-
pretació o tècnica teatral i
amb entrevista prèvia a tots
els aspirants. Aquest curs
comença el 5 de març i
també finalitza al juny. Pel
que fa a les màster class,
estan organitzades en caps
de setmana. "La d'història
del teatre musical" els dies
10 i 11 de març. "La dicció
i la respiració a escena",  es
farà el 14 i 15 d'abril. I, final-
ment, el màster class sobre
"Tècnica Lecoq: la dinàmica
corporal al servei de les
emocions".

Nous cursos de teatre a Tortosa

El Mercat de Tortosa és d'es-
til eclèctic i va participar en
la seva construcció Joan
Torras i Guardiola, conegut
com “l'Eiffel Català”. 
Fou construït a l'antiga llera

del riu Ebre, entre els anys
1884 i 1887. 
És una peça de gran interès
dins de l'arquitectura eclècti-
ca catalana. 

El Mercat de Tortosa celebra
el seu 125è. Aniversari

Els espectacles què serán
presentats en llengua cata-
lana i castellana continuent
essent el referent de la
Quaresma del sud de
Catalunya i comarques de
la Comunitat Valenciana i
de Terol. Una de les nove-
tats d´enguany és la del
relleu en un dels personat-
ges més importants en el
repartiment de l’especta-
cle, el personatge de Jesús
interpretat per l’actor faldut
Eduard Marín. Segons el
director Aleix Vallverdú "un
altre canvi important en el
global de l´espectacle és
l´adaptació del text feta en
les dues versions per sepa-
rat. Aquestes adaptacions
han estat realitzades amb
la finalitat de donar una
major agilitat a l´especta-
cle. Com a novetat també
destacable "a l´inici de
l´espectacle i al començar
cada acte -ha remarcat el
director- s´han disenyat
unes escenes gestuals en
les quals podrem veure
diversos instants de la vida
de Jesús, escenes on els

llenguatges predominants
són el moviment, el so i la
llum i on es marcarà un leit-
motiv del recorregut de la
vida de Jesús".  
Vallverdú ha apostat
enguany a nivell de tot

l´espectacle per un replan-
tejament de la il.luminació i
aspectes sonors, per donar
una nova dimensió visual a
l´espectador. 
Finalment, per al director
"un dels aspectes i valors

de la Passió d'Ulldecona,
és la constància i evolució
de la tècnica d´interpreta-
ció de tots els actors, tant
dels principals com els
secundaris".

Torna la Passió d’Ulldecona

La Passió d´Ulldecona
obre el cicle de repre-
sentacions d´aquest any
aquest proper diumen-
ge, 11 de març. 

Presentació de la Passió d’Ulldecona 2.012 als mitjans de comunicació.
cedida

«El món agrari a les terres 
de parla catalana»

Nova proposta del Museu de les Terres de l’Ebre

ACTUALITAT

REDACCIO

Els sindicats CCOO i UGT
sortiran aquest proper
diumenge al carrer en
contra de la reforma
laboral anunciada pel
Govern del PP, unes
mobilitzacions que tindran
lloc aquest diumenge 11
de març a les capitals
d'arreu de l'Estat Espanyol
i Catalunya amb
manifestacions a
Barcelona, Tarragona,
Lleida, Girona i Tortosa. A
Tortosa, la manifestació
serà a les 12.00h. i sortirà
de la plaça del Carrilet fins
a la plaça dels Dolors,
realitzant el mateix
recorregut que en la

protesta del passat 19 de
febrer. Els sindicats han fet
una crida a entitats, partits
polítics, associacions i
especialment a la
ciutadania en general que
surtin aquest diumenge al
carrer «a demostrar el
rebuig a aquesta Reforma
Laboral i forçar al PP a
crear una taula de diàleg
per negociar la modificació
de la Reforma.» «El que
volem és parlar i negociar i
entre tots fer una reforma
que realment serveixi per
crear ocupació» ha
assegurat Josep Casadó,
secretari general de CCOO
a les TE. 

Demà dissabte, 10 de març, al Palau Sant Jordi, 7.000 per-
sones constituiran l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i a
Roquetes es defensarà els Municipis per la Independència
(AMI). A les TE hi ha 16 ajuntaments i 3 consells comarcals.

Actualitat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Si, el conjunt de la capital de
l’Osona està a sis punts. Una
victòria de l’Amposta el dei-
xaria a tres i amb el golavera-
ge a favor. La situació canvia-
ria. 

L’efecte Masnou s’ha d’obli-
dar i l’Amposta s’ha de refer
en un partit en què necessita
unió i reconcialiar-se amb el
triomf després de les dues
derrotes seguides.

La darrera fou diumenge
passat, al camp del Rubí (4-
0). L’Amposta no va estar a

l’alçada i no es va assabentar
que hi havia partit. Als vuit mi-
nuts ja perdia per 2-0. No va
haver-hi reacció i el Rubí deci-
diria a la segona part amb
dos gols més.

El 4-0 fa mal però ja només
cal pensar en la propera jor-
nada, en el partit de demà.

Així mateix, cal destacar que
la permanència de l’Amposta
passa pels partits de casa
on, a més de Vic, ha de rebre
a la Gramanet i al Vilanova,
també rivals directes a hores
d’ara. 
No obstant, com ja hem co-
mentat, perquè els partits se-
güents tinguin molta rellevàn-
cia, pimer s’ha de guanyar el
de demà.

Captació de socis
Aquesta setmana, la direc-

tiva que presideix Jordi Pérez
va comunicar que s’ha iniciat
una campanya de captació
de socis al preu de cinquanta
euros pel que resta de tem-
porada. 

La Final

L’Amposta rebrà dissabte
(19 h) el Vic. Si fa setma-
nes que venim dient que
l’equip afronta els partits
com a finals, en aquesta
ocasió és una final que
pot determinar que les
jornades següents també
ho siguin. Es un duel con-
tra un rival directe i en el
que si no es guanya, la
permanència estarà més
complicada, amb una jor-
nada menys pel final.

Quedaria marge, però
menys. Es el partit de la
temporada, d’aquells en
els que no es pot fallar. El
Vic està a sis punts.

CF AMPOSTA

L’Amposta, penúltim, rebrà demà dissabte (19 h) el Vic, equip que limita la zona de salvació

El Tortosa, pel matí, rebrà el Reddis

M.V.

Dos partits per acaronar l’ascens,
el retorn a la Tercera divisió

Diumenge, 12 hores 

Una acció d’un partit de l’Amposta.
CANALTE

Sóc seguidor del programa Pun-
to Pelota. Tot el que puc, fins
que la son m’ho permet. 
Jo penso que el reportatge en
qüestió, el que és el detonant de
la història, no és més que la pun-
ta de l’iceberg d’altres reportat-
ges que no han agradat al club i
que, amb aquest, ha decidit
adoptar aquesta mesura dràsti-
ca de retirar les acreditacions
als periodistes d’aquest mitjà. El
reportatge, a la Gala que va or-
ganitzar la Federació, de Quim
Domènech, pot tenir una ves-
sant de malintenció que es po-
dria interpretar així quan s’utilit-
za al president de l’Hospitalet,
Miguel Garcia, per intentar inda-
gar sobre la renovació de Guar-
diola. Aquest ‘pacte’ es veu
abans que res públicament, o si-
gui que aquí ja es comprova que
la malintenció és a mitges. Però,
a més, una vegada Miguel Gar-
cia s’ofereix amb bona voluntat i
sense pensar en les conseqüèn-
cies que tindria el que anava a
fer, la càmera està a poca
distància i es podia arribar a veu-
re que podia gravar. Per acabar,
si en la conversa gravada entre
Garcia, Zubizarreta i Freixa, i que
podia ser una ‘trampa’, hagués
hagut un comentari comprome-
tedor i s’hagués fet públic, la ve-
ritat és que seria per estar molt

dolgut. No obstant, no va ser ai-
xí. Jo, com a espectador, ho
vaig veure més divertit que no
pas una altra cosa. Però també
entenc que pot estar al límit. O
que el supera. De totes formes,
qui ha sortit més reforçat penso
que és Punto Pelota.  S’ha fet
més gran encara. La conclusió,
però, com he dit, és que tot ple-
gat pot ser un cúmul d’una sèrie
de circumstàncies i que, en
aquests moments, han compor-
tat que el Barça exploti així.

Jo crec que, en qualsevol àm-
bit, no és agradable vetar a un
mitjà. A partir d’ara parlo de ca-
sos propers. Jo, en els anys que
porto, m’hi he trobat. Durant una
temporada, dos entrenadors no
volien fer declaracions als mit-
jans que jo treballava. 

Han passat anys i segueixo
creient que no tenien raó. Però
vaig valorar molt que el club en
el que aquests entrenadors esta-
ven va decidir que altres perso-
nes farien declaracions, que els
socis havien d’estar informats i
que no tenien cap culpa. Una
gran conclusió. 
El club és dels socis i aquests
no es poden veure privats d’in-
formació per una qüestió perso-
nal d’algú que, eventualment,
està a l’entitat en un moment de-
terminat. 

Vetar a un mitjà
L’opinió de Michel

AL CAMP DEL JÚPITER I CONTRA EL TÀRREGA EL SANTFELIUENC VISITA EL FC ASCÓ

Primer acte, diumenge, abans del partit (16 h)

Noces d’argent UE Deltebre
NOTICIES

La Rapitenca va guanyar diu-
menge passat l’Olímpic Can Fat-
jó (2-1). Va ser un partit que va
plantejar a consciència, conei-
xent les característiques del ri-
val, un equip que, tot i estar en
zona de descens, té una pro-
posta de futbol associat i que in-
tenta jugar des del darrera. Els
rapitencs, com és habitual, van
sortir molt posats i van efectuar
una pressió asfixiant a la línia de
creació. Tot això, beneficiat per
un gol matiner, que el visitant
Pujante es va marcar en propia
porteria, arran d’un córner.

D’aquesta forma, amb una
pressió liderada per Efren, la
Rapitenca va poder recuperar la

pilota i crear contraatacs

que van suposar ocasions, com
un gol anulat a Callarisa, i el se-
gon gol, obra del propi Callari-
sa, el pichichi. 

El partit semblava controlat. I
ho estava. Però a la represa, no
es va sentenciar i tothom es va
comodar. Es van realitzar tots
els canvis i no hi havia angoixa.
Però un espectacular gol del vi-
sitant German va comportar la
incertesa. La Rapitenca va ne-
guitejar per l’ajustat del marca-
dor. Però sense més. Nova
victòria i l’equip que referma el
liderat a tretze punts del Tàrre-
ga i a setze del Júpiter, tercer i
proper rival. Després, la Rapi-
tenca rebrà el Tàrrega. Dos
bons resultats en aquests par-
tits posarien el títol i l’ascens a
tocar. Molt més prop encara.
Per anar a la Verneda és baixa
Didac, recuperant-se, i falta sa-
ber si prospera el recurs per la
sanció de Cristian. 

No es pot fallar

El Júpiter és tercer, i el
Tàrrega, segon. A 16 i

13 punts

16 i 13 punts

El Tortosa rebrà diumenge el
Reddis (12 h). El partit es
jugarà pel matí per evitar coin-
cidir amb la transmissió del
Barça, per la tarde. 
Segons el tècnic, Carlos
Blanch, “és un partit clau per a
poder sortir del descens i
aproximar-nos a les posicions
que ens permetrien tenir una
tranquil.litat q encara no hem
trobat en tota la temporada. El
rival, de la part alta i en estat
de gràcia, és complicadíssim.
Però disputarem els 90 minuts
amb la motivació i la concen-
tració necessàries per intentar
vèncer-lo”. David, sancionat,
serà baixa. L’equip de la capi-
tal del Baix Ebre segueix en
zona de descens i no pot allun-
yar-se més de les places de
permanència. Diumenge pas-
sat va perdre a Sant Feliu del
Llobregat (1-0). “Vam jugar per
a guanyar, estant segurs
defensivament i donant
poques opcions al rival, tot i
que en va tenir ja que les

dimensions reduïdes del
terreny de joc ho propiciava,
però ens va mancar creativitat
i arribada per poder contra-
rrestar el joc local. Tot i axí,
també vam disposar d'opcions
per marcar, dues de clares
amb el llançament d’una falta i
una altra amb una rematada
de Marc Baiges. Penso que
vam fer mèrits per puntuar”,
deia Carlos Blanch.
L’Ascó, compromès
L’Ascó va perdre al camp del
Vista Alegre (5-2). Es va
avançar en el marcador, gol de
Manolo, però a la represa, en
dotze minuts, va veure com el
conjunt local li feia quatre gols
(dos de penal). Héctor reduia
distàncies, tot i que un altre
penal en temps afegit va ser el
5-2. La siuació es complica,
prop de la zona de descens.
Per això diumenge la victòria
és urgent, contra el
Santfeliuenc. L’impuls, amb el
relleu tècnic, s’ha frenat perillo-
sament.

La U.E. Deltebre informa de
la presentació de la Bufanda
Supporter conmemorativa
del 25 è Aniversari de la fun-
dació del Club, que tindrà lloc
el proper diumenge
11.03.2012 a les 16.00
hores i abans de l'inici del
partit de 3ª. Catalana (16.15
h), que disputaran els primers
equips de la U.E Deltebre i el
C.E. Perelló. S'aprofitarà
aquest primer acte protocola-
ri en motiu de les noces d'ar-

gent de l'Entitat per retre un
Homenatge als Presidents de
la U. E. Deltebre, des que es
va fundar el 1987. 

El Vic està a sis punts,
quan manquen onze

jornades.

25 anys

Abans del partit contra
el Perelló, es farà un

homenatge als
Presidents que ha

tingut el club

Fran (Rapitenca), a la Canonja.
Ferri es lesiona greument amb el Morell

Més notícies. Segona catalana 

Fran Jerez (va jugar amb la Rapitenca) ha fitxat amb la Canonja, ai-
xí com Edu Maestre (Hospitalet). Dos bons reforços. Mohedano (ha
anat al Perelló) i Samu, són baixa. Es curiós, Samu va començar a
l’Olímpic, ha jugat amb la Canonja i pot anar al Camp Clar. Tres
equips del mateix grup en una mateixa lliga. D’altra banda, Ferri (To-
rreforta) va debutar amb el Morell. Va fer el gol i després es va le-
sionar amb trencament dels lligaments creuats. 
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El R. Bítem rebia diumenge  el Gandesa, equip revelació i que porta-
va quatre victòries seguides. Els de Nacho no havien guanyat en les
darreres quatre jornades. I van tornar a fer-ho gràcies a la seua eficà-
cia davant d’un Gandesa que no va resoldre les seues opcions i va pa-
gar-ho car davant d’un Bítem que en aquesta ocasió sí que va ser le-
tal (3-0). Sergio Ruiz, amb el cap, va anticipar-se a Rojas i va marcar
l’1-0. Poc després, el R. Bítem decidia amb un contraatac excel.lent-
ment portat per Cristian i S. Ruiz que va culminar Jota. El partit va
obrir-se però el Gandesa no va poder entrar en el mateix, tot i tenir
opcions per fer-ho, i els locals, avançada la represa, arran d’un altre
contraatac, elaborat per Isaac i Llaó, van marcar el 3-0 (Jota). Poste-
riorment, amb el duel trencat, van tenir més oportunitats. Josep Ra-
mon fou baixa. La sanció ha creat malestar pel que es va redactar a
l’acta, totalment injust. El R.Bítem és sisè. El Gandesa, cinquè.

El Remolins-Bítem torna a guanyar i
també vol estar a la ‘pomada’

SEGONA CATALANA

L’Olímpic va perdre diumenge a Camp Clar (2-0). Va tornar a lamentar
una ‘particular’ actuació de l’àrbitre que ‘va condicionar amb decisions
sorprenents com l’expulsió a Moya’. Amb aquesta derrota l’Olímpic se-
gueix compromès, tot i que encara en posicions de permanència. El
proper partit, després de tres derrotes seguides, és clau pels dos
equips. L’Olímpic rebrà el Catalònia. Els punts tenen doble valor en la
lluita per la permanència. Els morencs estan accelerant les gestions
per incoporar dos jugadors. Sobre tot en defensa, no té efectius. ≠

L’Olímpic, amb dificultats per les baixes,
s’enfronta al Catalònia: hi ha molt en joc

SEGONA CATALANA

La setmana passada comentà-
vem que la tercera plaça podia
ser la referència per a una se-
rie d’equips ebrencs, un cop
els dos primers classificats
semblava que feien la seua lli-
ga particular i quedaven molt
lluny. En aquesta, podem par-
lar del mateix plantejament
però, fins i tot, podem arribar a
pensar que la segona plaça no
és una quimera. L’Alcanar va

guanyar a Jesús i ja està a nou
punts del Morell, equi que va
empatar contra la Canonja.
Amb la qualitat del conujnt ca-
nareu, ampliada amb Xavi Mo-
las, i la seua millora en les da-
rreres jornades, es pot somiar
amb tot i més si la regularitat
que fins ara no havia pogut
existir, coincideix amb ensope-
gades d’un Morell que és lògic
que no pugui aguantar el ritme

dels primers dos terços de la
lliga. Per tant, conscients que
és complicat, Alcanar i Roque-
tenc, amb 38 punts, poden fer
tota mena de càlculs, principal-
ment per tenir un al.licient en el
que queda de lliga. Els cana-
reus, amb baixes significatives,
van guanyar a Jesús a còpia
d’efectivitat i de qualitat indivi-
dual. Xavi Molas va oferir-se i
va brillar amb el 0-1. A la repre-

sa, Adrià s’inventava una juga-
da de geni i decidia. El Catalò-
nia havia gaudit de les seues
opcions però sense el mateix
encert. El gol d’Aleix va produir-
se en temps afegit, sense
més. 1-2 i el Cata que, amb
dues derrotes seguides a ca-
sa, està compromès a la taula. 

La tercera plaça? O la Segona...?
L’Alcanar és tercer, però ara a nou punts del Morell, segon classificat

SEGONA CATALANA

Acció del gol d’Adrià, dissabte a Jesús.

CANAL TE

La van posar Xavi Molas i
Adrià, al camp del

Catalònia (1-2).
Ells van decidir amb els

dos gols canareus

La qualitat

El Roquetenc rebrà demà
(16.30 h) el CD la Cava en un
derbi que sempre és atractiu
però que, a més, en aquesta
ocasió, ho és més perquè els
dos equips s’han recuperat. Els
de Camarero afronten ara dues
jornades claus per tenir incen-
tius de poder reduir distàncies
amb el Morell, segon classificat.
Es el seu rival, en la jornada se-

güent. La Cava, amb tres victò-
ries seguides, s’ha estabilitzat i
ja s’allunya de la part baixa de la
taula. L’inconvenient, l’estat del
camp. 
El Roquetenc, amb canvis en
l’onze inicial, va guanyar diu-
menge passat a Salou (2-3) en
un partit en què fou versàtil i
que va saber decantar al seu fa-
vor quan pitjor ho tenia. Dani,

amb dos gols, va obrir el camí.
Nico, de penal, feia l’1-2. Però
acte seguit, De la Torre, de pe-
nal, marcava l’1-3. Nico reduia
distàncies però el Roquetenc va
tenir l’ofici i la serietat que li ha
mancat en altres desplaça-
ments i va acabar guanyant. 

La Cava, per la seua part, va
vèncer el Vila-seca (3-2). Va en-
carrilar amb el 2-0, gols de Jai-

me i de Ferran, però patiria a la
represa quan el Vila-seca es po-
sava en el partit amb els dos
gols, aprofitant indecisons lo-
cals. No obstant, un gran gol de
falta d’Alex va valdre una victò-
ria que referma la tranquil.litat
del club. 

La Cava és desena però a no-
més quatre punts de la tercera
plaça. Molta igualtat al grup.

El Roquetenc, en situació idèntica a l’Alcanar, rebrà 
demà dissabte a la Cava, equip recuperat

Els de Camarero van guanyar a Salou i estan a nou punts de la segona plaça

SEGONA CATALANA

La Cava ha guanyat els
darrers tres partits. Es

desena, a quatre punts de
la tercera posició.

Derbi interessant

El Jesús i Maria es dispara. Li
ha costat trobar la millor dinàmi-
ca. Però ja ho ha fet. En el punt
més candent de la lliga, els de
l’Aube han aparegut i ja estan en-
lairats amb nou jornades segui-
des sense perdre. Amb la cate-
goria tan ajustada, l’escalada a la
taula és molt lenta. Però l’impor-

tant és que la zona conflictiva ja
queda molt distanciada. I ara és
qüestió de mirar per amunt i se-
guir amb la línia ascendent. L’e-
quip està còmode. I tot i les bai-
xes importants d’Albert, Ferreres
i Abdelassis, es va adaptar bé al
partit i va passar per sobre al
Cambrils en un primer temps per

emmarcar. Un llançament de cór-
ner de Pier va propiciar el 0-1
(6’). Tot i el gol posterior del Cam-
brils, el Jesús i Maria estava més
ben posat, en tots els aspectes,
i va saber aprofitar -ho per sen-
tenciar. Iku, amb una passada de
Francesc, i amb un córner que
va traure Pier, va decidir amb

dos gols. Van haver-hi més op-
cions, com un tret de Ximo o una
de Sergi. Però la jugada del par-
tit va signar-la Pier que va fer de
Messi i va servir a Geira per esta-
blir l’1-4. A la represa no va haver-
hi més història. Diumenge, els de
Torres rebran el Camp Clar. A se-
guir progressant!

El Jesús i Maria surt de Cambrils ‘per la porta gran’ (1-4)
SEGONA CATALANA. NOU JORNADES SEGUIDES SENSE PERDRE. VUITÈ, A TRES PUNTS DEL TERCER
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El Santa Bàrbara va golejar al camp del Móra la Nova (2-5). D’aquesta
forma, es recupera de la derrota contra la Sénia, i torna a recuperar la
dinàmica guanyadora de les jornades anteriors al derbi del Montsià (13
de 15 punts). L’equip de Roca recorda el de la temporada passada, quan
va fer una primera volta discreta, però va reaccionar completant una se-
gona volta històrica. Ara porta camí. A Móra, Quique Cornejo va marcar
el 0-1. Magí, pichichi amb 15 ‘dianes’ (empatat amb Prades), va fer l’1-
1. Robert, en un moment clau (48’) posava l’1-2 i, tot i l’empat posterior
de Lucas, el Santa estava més ben posat i va decidir amb un gol que va
fer mal. El 2-3 (Fidel) va afectar al Móra, que va arriscar. I, amb més es-
pais, el Santa Bàrbara va golejar amb els gols d’Oscar i de Mulet. 
El Santa viu més tranquil, tot al contrari que el Móra la Nova (una victò-
ria en deu jornades). Són dinàmiques diferents.

El Santa Bàrbara recorda el 
de la temporada passada

TERCERA CATALANA

El Deltebre, en un duel amb doble valor en la lluita per la permanència, va
guanyar a Tivenys (2-3). Era un partit vital per als dos. I els de Tomàs, en la
línia com a visitants, van sumar tres punts d’or que els allunyen de la part
baixa i deixen un rival directe més enrera. Marc va fer el 0-1. Empatava Pau,
però Reverté, amb dos gols, un de falta, posava l’1-3. Pau, amb el Tivenys
abocat i reclamant decisions arbitrals, va fer el 2-3 però sense poder em-
patar. D’altra banda, el Perelló, després de quatre jornades, va tornar a
guanyar. Ho va fer contra el cuer, el Catalònia, en un duel en què no podia
fallar. Archi (2), al primer temps, va encarrilar el partit mentre que Nico es-
tablia el 3-0 a l’inici de la represa. El Perelló va quedar-se amb deu i el partit
es complicava amb el gran gol de Carlos Asín (65’). Malgrat això, els locals
no van passar angúnies davant d’un filial jesusenc que va haver de convo-
car diversos juvenils. El Perelló i el Deltebre respiren un xic més tranquils.

Deltebre i El Perelló respiren amb 
les victòries de la darrera jornada 

MOHEDANO S’INCORPORA AL PERELLÓ

El Sant Jaume va guanyar l’Ulldecona (2-1) i s’instal.la en la setena plaça. Tot i
les dificultats, s’ha refet (7 punts de 9). L’aportació dels juvenils està sent més
que positiva, a més que agrada a l’afició. També s’han incorporat tres juga-
dors que s’adapten a la situació actual. 
La primera meitat cal dir que fou ensopida. L’estat del camp no ajuda tampoc
al joc. Però a la represa, el partit va animar-se. Ismail va fer l’1-0 i, avançada la
mateixa, Pardo ampliava distàncies. L’Ulldecona va reduir-les amb el 2-1 (89’).
I en temps afegit arribava la polèmica. Borrell, que tornava com a visitant, va
empènyer la pilota a la xarxa, però l’àrbitre xiulava fora de joc davant de les
protestes visitants. L’Ulldecona segueix compromés i diumenge rebrà el líder. 

El Sant Jaume incorpora a Pau Tomàs i a
Rumbau (Aldeana) i a Icham

L’ULLDECONA PROTESTA UN GOL ANULAT AL 93’

L’Aldeana fa història. Ja són dotze jornades seguides sense perdre i és
sisè. Diumenge va guanyar a Godall en un partit que fou una nova gesta
dins de la reacció èpica de l’equip que entrena Ramon Barbosa. El Godall
va avançar-se arran d’un penal. Al primer temps, els godallencs va estar
millor, més ben posat. Però l’Aldeana, que no va entrar en situació al pri-
mer temps, va reaccionar a la represa, en deu minuts. Sergio, amb un
gran gol de falta, va empatar. Edu feia l’1-2 i, posteriorment, el pichichi
Ivan, va aconseguir l’1-3. El partit, però, estava sent accidentat (fins a 15
targetes. 4 expulsats). Al minut 70 l’Aldeana va quedar en nou i, després,
en vuit. El Godall, amb deu, va reduir distàncies però, tot i la seua pressió,
no va poder amb l’Aldeana que es defensava amb vuit herois. Com la res-

ta de l’equip, ho són per la reac-
ció espectacular.

La ratxa de l’Aldeana és èpica:
dotze jornades sense perdre

TERCERA CATALANA. VA ACABAR AMB VUIT A GODALL

L’Ampolla era conscient que era una jornada important. Jugaven a la
Sénia els dos rivals directes i podia aprofitar-se’n. I així va ser. Però ha-
via de guanyar el seu partit. I va fer-ho per la via ràpida. Als 25 minuts
s’havia imposat amb el 3-0, amb els gols d’Amado, Alex i Robert. 

A partir d’aquell instant, va controlar el partit amb comoditat. A la re-
presa, aquest va tendir a fracturar-se però sense que l’Horta pugués
entrar en el mateix. A la represa van haver-hi opcions, però el marca-
dor ja no es va moure. Per l’Ampolla és la tercera victòria seguida. L’-
Horta, un xic acomodat, només ha sumat dos punts dels darrers divuit
en joc. L’Ampolla visita diumenge l’Ulldecona. Ha sabut esperar l’opor-
tunitat i l’ha aprofitada. “Ara hem de saber mantenir-nos que és més
complicat encara que arribar-hi”, deia el tècnic Miquel Cotaina. 

Els de Cotaina sentencien a l’Horta 
al primer temps, amb el 3-0

TERCERA CATALANA

El Camarles va guanyar el Pinell (2-0). I segueix ferm en la quarta
plaça. Marc Prades va obrir el partit amb l’1-0. Abans del descans, el
juvenil camarlenc Isma, que ha tornat de l’Amposta i que va demos-
trar les seues condicions i projecció, va marcar el 2-0 que encarrila-
va el partit. A la represa, el Pinell, amb qui debutava el tàndem tècnic
format per Pachan pare i fill, va intentar-ho però sense encert. L’equip
va millorar l’actitud però segueix minvat per les lesions i sense reso-
lució ofensiva (tercera derrota seguida). El Camarles visità demà l’Hor-
ta. D’altra banda, el Vilalba referma la cinquena plaça amb el triomf
contra el Corbera (2-1), en un derbi en el que els visitants s’hi jugaven
molt. El partit, com un derbi, va ser travat i tens, complicat. Abdul, al
primer temps, i Yalti, al segon, van marcar pels locals. El Corbera, en
una segona part intensa i amb moments en què la temperatura va pu-
jar, va reduir distàncies en els darrers minuts, sense poder empatar.
Va veure trencada la ratxa i segueix compromès a la part baixa. 

Camarles i Vilalba s’afiancen en la
quarta i la cinquena plaça

TERCERA CATALANA

Al minut 92, el resultat era de
2-2. L’Ametlla seguia líder. Però
un gol de Joan Zaragoza va
donar el triomf a la Sénia i ha
propiciat, després de moltes
setmanes, un canvi a part alta
de la taula. Ara és l’Ampolla qui
la lidera, la Sénia qui ocupa la
segona plaça i l’Ametlla que és
tercera.
El partit entre la Sénia i
l’Ametlla va ser gran. Com ho
són els dos equips amb dues
polítiques exemplars, basades
amb generacions fructíferes de
jugadors locals que donen el
seu resultat. La Sénia va estar

millor al primer temps quan va
saber aprofitar, amb la seua
qualitat, les esclextes que va
tenir la Cala en l’aspecte defen-
siu, per la seua ubicació sobre
el camp. Amb dues accions
marca de la casa, amb el bino-
mi Ramon-Chescu, aquest
darrer feia dos gols.
El 2-0 deixava tocat a la Cala.
Però a la represa va traure
casta de líder. Va entrar en el
partit amb el gol de falta de
Morillo. Amb el 2-1, la tempera-
tura del duel va pujar. Meritxell
Bernat, l’àrbitre, va xiular un
penal rigorós a favor de la

Cala. Rai va aturar el llança-
ment de Morillo. Més emoció.
El duel ja anava al limit. El crite-
ri arbitral era dificil d’ajustar (no
va poder fer-se) i el partit, dificil
de xiular, s’escalfava. 
Enmig d’aquest espiral de ten-
sió, Sergi Brull, aprofitant un
rebuig de Rai, va marcar l’em-
pat. El partit estava més per
als caleros, en aquell moment. 
Amb l’afició local abocada i
moltes protestes a l’arbitratge,
d’uns i altres, s’arribava a la
recta final. Plàcit, tècnic local
que havia estat expulsat al pri-
mer temps, va posar dos joves

jugadors al camp. Un d’ells,
Pablo, va tenir una ocasió. Acte
seguit, una falta rigorosa que
va traure Chescu amb intenció,
va suposar un rebuig de
Norbert i el gol de Joan
Zaragoza, davant el deliri de l’a-
fició i tot l’equip (3-2).
Per la Cala, en acabar el partit,
el tècnic Juanjo Balfegó va des-
tacar la feina del seu equip i
afegia que “no estic d’acord
amb el que he vist sobre el
camp. Nosaltres aquest futbol
no l’entenem i han hagut
accions que no tenen justifica-
ció per part de l’equip local”.    

L’Ampolla és el nou líder
Un gol de la Sénia, en temps afegit, va suposar la victòria contra l’Ametlla (3-2)

TERCERA CATALANA. SISENA VICTÒRIA SEGUIDA DE LA SÉNIA

Encara està en els meus records aquella
ràdio dels setanta amb les veus d'Òdena a
Tortosa i Jordi Itarte a Ulldecona, encara
està en la meva memòria quan els dilluns
no hi havia premsa esportiva, només esta-
va la Hoja del Lunes i el gran setmanari de
Barcelona Deportiva que cobria totes les
cròniques de futbol regional fins a la sego-
na regional. Sento nostàlgia  d'aquells dia-
ris esportius desapareguts, Dicen o 4-2-4 i ara recentment, l'ú-
nic setmanari que quedava del futbol, Don Balón. El futbol ha vis-
cut sempre de dos mitjans escrits en moltes dècades, premsa,
ràdio i gràcies a ells molts aficionats d'aquestes terres fan més
fàcil la seva vida. Llegir el Mundo Deportivo, Marca o Sport agra-
da o escoltar l'actualitat nocturna per la ràdio és un plaer que
molta gent gaudeix. En aquests dies és actualitat Punto Pelota
perquè el Barça els ha retirat les seves acreditacions per un
reportatge. El mateix Mundo Deportivo que va escalfar el tema
en contra de Punto Pelota i en el mateix diari, el
gran periodista, Enric Bañeres, en una de les columnes, va opi-
nar sobre la retirada d'acreditacions a Punto Pelota. 
De manera que el Barça s'atribueix la potestat de decidir quin
tipus de pràctica periodística és tolerable i quina no. Encara estic
en contra d'obtenir informació mitjançant l'engany, sé distingir
entre un muntatge frívol i fins a cert punt, divertit del que és el
periodisme malintencionat. Crec que a la directiva d'un club
admirat pels seus valors li ha faltat fer aquesta distinció. Per si
no ho saben els aclareixo, Florentino es va carregar a diversos
periodistes del Marca; Núñez, ho va fer amb un altre mitjà espor-
tiu. Primer va ser la premsa, després la ràdio que han fet al fut-
bol més gran, després ha estat la televisió però l'únic mitjà que
mai va enganxar a la gent futbolera va ser la televisió. I això ho
ha aconseguit Punto Pelota. Agradi o no el programa, les opi-
nions dels contertulians, però ha aconseguit a un sector del fut-
bol que estigui a les dotze de la nit
enganxat a la butaca. Punto Pelota l'he vist dues vegades i mai
més ho veuré. Això si, “la meva sogra està enganxada cada dia“,
em diu un alt directiu d'aquesta comarca. I així molta més gent.
El Barcelona ha demostrat amb la retirada a un mitjà (crec que
és la única vegada que passa) que la paraula "Més que un Club"
estigui en dubte. Amb els seus defectes, em consta que
Pedrerol, el conductor d'aquest programa, és un gran professio-
nal i ell parla clar: "les promocions del Barça en els periòdics del
Mundo Deportivo, una setmana amb maletes, la següent pija-
mes, tovalloles... "perquè no promocions de l'altre equip de la
ciutat comtal, l'Espanyol?. Quina llibertat té un mitjà com el Mundo
Deportivo o l'Sport a dir coses veritables del Barça? I si les comp-
tessin, no els hi traurien les acreditacions però no haurien altres
compensacions. A Punto Pelota com no tenen compensacions
tenen la llibertat que altres mitjans no disposen i per això han
aconseguit crear un estil propi en la televisió com ho va fer José
María García a la ràdio i això és molt lloable. Agradi o no Punto
Pelota ha aconseguit una cosa molt difícil, fer una tertúlia canye-
ra al màxim, a les dotze de la nit, amb dos bàndols, Barça i
Madrid a mort. Tant de bo haguessin mitjans escrits com Punto
Pelota; tant de bo haguessin més programes de ràdio o televisió
amb aquest estil. Aquí, en aquestes comarques ebrenques, ens
hem de delectar amb un programa de futbol que dura tres hores
entre dilluns i dimarts. Ni a Madrid ni a Barcelona tenen tres hores
de futbol regional, allà només és Barça i Madrid. Aquí tenim el
nostre Punto Pelota dirigit per Michel Viñas, no tan canyer però si
divertit, amè, amb molta tertúlia, grans reportatges de partits, els
més importants del futbol d'aquí fet amb tot el cor com Pedrerol
i el seu equip de Punto Pelota. Jo els prometo i els dic que algun
dia Michel entrevistarà a Pedrerol o Michel anirà a Punto Pelota;
total la seu de Punto Pelota està a dos carrers de casa meva, un
tres i no res. Sóc una amant de la llibertat de premsa i sóc un
rebel als clubs que volen controlar els mitjans per això, no només
dono suport a Punto Pelota, sinó que faig un homenatge a aquest
programa que ha creat un estil on no té cap imitador que els arri-
bis a la sola de les sabates.
RAPITENCA, “COSER I CANTAR”
Si els segons classificats aconseguissin la mateixa mitjana de
punts, 1, 68 per partit, la Rapitenca amb guanyar dos partits ja
té assegurada la promoció. Això d'aconseguir l'ascens és bufar
i fer ampolles, si guanyen al Júpiter el diumenge hi haurà festa a
la Rapitenca.
QUARTA CATALANA, EN UN PUNY
La primera jornada del play off ho va demostrar, un resultat per
la mínima, un empat i un 2-0, hi haurà igualtat fins a l'última jor-
nada. El lloable d'aquest campionat és que un jove periodista
que és un crac, Pau Folqué, retransmet els partits en directe del
seu equip el Benifallet, chapeau Pau.

Punto Pelota i el Barça

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

L’Aldeana rebrà diumenge 
la Sénia, a les 12 hores
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PRÒXIMA JORNADA (26-2) 
Dissabte

Catalònia-Vilalba (17 h)
l’Ametlla-Móra Nova (16 h)
Horta-Camarles (16.30 h)

Diumenge
Deltebre-Perelló (16.15 h)

Corbera-Godall (16 h)
Aldeana-la Sénia (12 h)

S. Bàrbara-Sant Jaume (16.15 h)
Ulldecona-l’Ampolla (16 h)
Pinell-Tivenys (16.15 h)

RESULTATS
22a jornada Tercera catalana

Tivenys-Deltebre 2-3

Móra Nova-S. Bàrbara 2-5

Camarles-Pinell 2-0

la Sénia-l’Ametlla 3-2

L’Ampolla-Horta 3-0

Perelló-Catalònia 3-1

Vilalba-Corbera 2-1

Godall-Aldeana 2-3

Sant Jaume-Ulldecona 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 22 40 14 51

2. La Sénia 22 46 23 50

3. L’Ametlla 22 56 18 50

4. Camarles 22 43 29 39

5. Vilalba 22 43 34 35

6. Aldeana 22 39 38 33

7. Sant Jaume 22 36 29 32

8. Horta 22 42 44 31

9. Pinell 22 46 37 30

10. S. Bàrbara 22 38 37 29

11. Deltebre 22 31 33 28

12. Móra la Nova 22 47 39 28

13. Perelló 22 37 31 28

14. Ulldecona 22 23 42 21

15. Tivenys 22 28 47 20

16. Corbera 22 31 50 19

17. Godall 22 28 62 13

18. Catalònia 22 26 73 12

Tercera catalana

RESULTATS

1a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

Atlas-R. Bítem 2-0

Benifallet-Bot 2-1

Flix-Campredó 1-1

PROPERA JORNADA 

R. Bítem-Flix (dissabte 16 h)

Bot-Atlas (diumenge 16.15 h)

Campredó-Benifallet (dissabte 17 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Atlas 1 2 0 3

2. Benifallet 1 2 1 3

3. Flix 1 1 1 1

4. Campredó 1 1 1 1

6. Bot 1 1 2 0

7. R. Bítem 1 0 2 0

RESULTATS
2a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Tivissa-Ginestar 3-2
Xerta-Roquetenc 1-3
Rasquera-Alcanar 0-1
Benissanet, descansa

PROPERA JORNADA 
Roquetenc, descansa

Alcanar-Xerta (dissabte 16.15 h)
Benissanet-Tivissa (diumenge 16 h)

Ginestar-Rasquera (diumenge 16.15 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 2 4 1 6

2. Rasquera 2 3 2 3

3. Roquetenc 2 4 4 3

4. Tivissa 2 4 5 3

5. Benissanet 1 0 0 1

6. Ginestar 2 2 3 1

7. Xerta 1 1 3 0

Quarta catalana

Chescu, que va fer dos gols, en el moment del primer, assistència de Ramon.

Els
resultats

de la
jornada

La Sénia va guanyar en
temps afegit a l’Ametlla

(3-2) i ara l’iguala a punts.
Pel golaverage, els

seniencs són segons.

Lideratge en joc
PRÒXIMA JORNADA  

Santboià-Manlleu
Gavà-Espanyol

Europa-Gramanet
Terrassa-Pobla Mafumet

Balaguer-Vilanova
Olot-Cornellà

Muntanyesa-Castelldefels
Vilafranca-Prat

Amposta-Vic (dissabte 19 h)
Rubí-Masnou

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 27 15 7 5 38 19 52
2. Terrassa 27 14 6 7 46 40 48
3. Espanyol 27 11 12 4 39 19 45
4. Vilafranca 27 13 5 9 37 36 44
5. Pobla Mafumet 27 11 10 6 31 18 43
6. Manlleu 27 12 6 9 51 42 42
7. Cornellà 27 9 12 6 33 25 39
8. Rubí 27 11 6 10 44 37 39
9. Castelldefels 27 10 7 10 32 33 37
10. Gavà 27 10 7 10 34 36 37
11. Santboià 27 10 7 10 29 31 37
12. Muntanyesa 27 8 10 9 28 36 34
13. Balaguer 27 9 7 11 23 34 34
14. Vilanova 27 8 9 10 30 35 33
15. Europa 27 9 6 12 26 31 33
16. Olot 27 7 10 10 36 41 31
17. Vic 27 7 9 11 29 31 30
18. Gramanet 27 7 8 12 29 38 29
19. Amposta 27 6 6 15 34 51 24
20. Masnou 27 4 8 15 26 42 20

Tercera divisió RESULTATS
27a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA (26-2)
Igualada-Tàrrega

Júpiter-Rapitenca (diu 12 h)

Ol. Can Fatjó-Vista Alegre

Ascó-Santfeliuenc (diu 12 h)

Tortosa-Reddis (diu 12 h)

Almacelles-Valls

Viladecans-Martinenc

Torreforta-Olesa

Sants-Iberiana

RESULTATS
22a jornada, Primera catalana

Reddis-Almacelles 3-0

Santfeliuenc-Tortosa 1-0

Tàrrega-Júpiter 3-2

Rapitenca-Ol. Can Fatjó 2-1

Vista Alegre-Ascó 5-2

Martinenc-Torreforta 1-0

Valls-Viladecans 0-0

Olesa-Sants 1-3

Iberiana-Igualada 3-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 22 37 11 53

2. Tàrrega 22 41 30 40

3. Júpiter 22 48 30 37

4. Reddis 22 33 23 37

5. Vista Alegre 22 43 36 37

6. Martinenc 22 32 30 34

7. Santfeliuenc 22 27 26 33

8. Sants 22 35 30 32

9. Iberiana 21 38 38 32

10. Torreforta 22 38 38 30

11. Igualada 22 37 42 29

12. Valls 22 30 38 29

13. Ascó 22 31 27 28

14. Viladecans 22 28 29 26

15. Tortosa 22 31 41 24

16. Ol. Can Fatjó 22 22 33 23

17. Almacelles 22 31 39 22

18. Olesa 22 14 55 7

PRÒXIMA JORNADA (26-2) 
Dissabte

Roquetenc-la Cava (16.30 h)
Bonavista-R. Bítem (17 h)

Torredembarra-Cambrils (16.30 h)
Diumenge

Alcanar-Salou (16 h)
Vilaseca-Morell (17 h)

Canonja-Calafell (11.45 h)
Gandesa-Catllar (16.30 h)

Jesús i Maria-Camp Clar (16 h)
Olímpic-Catalònia (17 h)

RESULTATS

22a jornada, Segona catalana

Morell-Canonja 1-1

Catalònia-Alcanar 1-2

Calafell-Bonavista 2-3

Catllar-Torredembarra 1-3

la Cava-Vilaseca 3-2

R. Bítem-Gandesa 3-0

Salou-Roquetenc 2-3

Camp Clar-Olimpic 2-0

Cambrils-Jesús i Maria 1-4

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 22 50 19 50

2. Morell 22 51 27 47

3. Alcanar 22 43 37 38

4. Roquetenc 22 39 29 38

5. Gandesa 22 43 35 37

6. R. Bítem 22 45 33 36

7. Salou 22 32 30 36

8. Jesús i Maria 22 45 34 35

9. Catllar 22 40 36 34

10. la Cava 22 39 42 34

11. Catalònia 22 37 34 28

12. Camp Clar 22 33 39 28

13. Cambrils 22 40 38 26

14. Calafell 22 27 44 22

15. Olímpic 22 30 45 21

16. Canonja 22 19 31 18

17. Vilaseca 22 26 48 16

18. Bonavista 22 20 58 11

RESULTATS
2a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2
La Cava-Jesús i Maria 1-1
Ascó-Deltebre 5-0
La Galera-Batea 1-1
Arnes, descansa.

PROPERA JORNADA 

Batea, descansa
Jesús i Maria-Arnes (dissante 17 h)
la Galera-Ascó (diumenge 16.15 h)
Deltebre-la Cava (diumenge 18 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 2 8 1 4

2. Jesús i Maria 2 3 1 4

3. Ascó 2 5 2 3

4. la Galera 2 2 2 2

5. la Cava 1 1 1 1

6. Deltebre 2 1 6 1

7. Arnes 1 0 7 0

                                                                                                              



DIVENDRES 9
DE MARÇ
DE 2012

diarimés
ebreEESSPPOORRTTSS

17www.mesebre.cat

PRIMERA PROVA, A AMPOSTA

Jordi Tomàs va començar la
seua participació en el Mun-
dial de Motonàutica en la mo-
dalitat Runabout Fòrmula 1,
amb una meritòria novena po-
sició. El primer compromís
d’aquesta competició es va
disputar a Qatar. El pilot  am-
postí de l’equip Moto-X-MRG

va ocupar la tretzena posició
en la pole, sent vuitè en la pri-
mera mànega, i superant en la
segona una caiguda que es va
produir en el decurs de la pri-
mera volta, que va impedir-li
millorar la novena plaça final.
El bon treball de Jordi Tomàs,
de la resta de l’equip i del seu

mecànic, li van permetre en-
trar en el top ten del Mundial,
després de fer una de les mi-
llors actuacions, i de demos-
trar que es troba en forma. El
proper compromís del Cam-
pionat del Món serà a Itàlia, on
es disputarà la segona part de
la prova al juny. 

L’ampostí Jordi Tomàs, novè al Mundial
MOTOS AQUÀTIQUES

Derrota del sènior masculí a Salou, en el darrer set
CLUB VOLEI ROQUETES

El Delta Sporting va sumar un empat en la seua visita a la pista del Reus Deportiu (3-3). L’equip
ebrenc, molt fred al primer temps, va marxar al vestidor amb un 1-0 advers. A la represa, va mi-
llorar i molt aviat va assolir l’empat. El partit es va obrir i van haver-hi més alternatives així com
més intensitat. Xavi amb un xut ajustat feia l’1-2. Els reusencs van empatar però el Delta Spor-
tins, amb un gol de Sola, tornava a posar-se per davant. Semblava que s’emportaria la victòria
però en el darrer sospir, a manca de 33 segons, el conjunt local va aconseguir el gol que res-
tablia l’empat. No va haver-hi temps per a més.  
El Delta Sporting és líder i demà dissabte rebrà el Tivissa (16.30 h), a l’esperar de començar la
segona fase, que serà la del play-off d’ascens a la Primera divisió provincial. 

Delta Sporting. Empat a Reus (3-3) 

El play-off d’ascens ha començat. I
l’Atlas és el primer líder després de
guanyar el filial del R. Bítem (2-0).
Comença fort l’equip d’Angel Alvarez que
està trobant recompensa al seu treball,
fet des de l’any passat. I també al seu
sacrifici. El Benifallet també va vèncer,
contra el Bot, en un partit en el que va
remuntar amb gols de Gaspar, ha tornat
després d’estar al Xerta (Arnau,
l’Ametlla, també ha fitxat) i de Marc, el
pichichi. Partit ajustat i incert fins el final.
El Flix i el Campredó, els dos campions
de la primera fase, van empatar (1-1) en
un duel amb jugades polèmiques i molta
emoció. Pel que respecta la Copa
Delegació Terres de l’Ebre, el filial de
l’Alcanar, que va guanyar a Rasquera, ha
guanyat els dos partits i és líder del grup
1. El Batea, que va empatar a la Galera,
ho és del grup 2, juntament amb el
Jesús i Maria que també va empatar, en
el derbi al camp del filial del CD la Cava. 

L’Atlas, primer líder
QUARTA CATALANA

Olimpic-Benifallet, 0-6
Rapitenca-Ulldecona, 2-9
la Cava-Masdenverge, 8-0
Arnes-R. Bítem, 4-0
S. Bárbara-Falset, sus
Ginestar-Aldeana, 3-1
Alcanar-Jesús i Maria, 0-6
Tortosa Ebre-Gandesa, 
Classificació: Ulldecona, 56; la Cava,
55; Arnes, 42; Rapitenca, 40; Falset,
39; Tortosa Ebre, 36; S. Bàrbara, 33;
Aldeana, 32; R. Bítem, 25; Ginestar, 24;
Benifallet, 23; Gandesa, 18; Jesús i
Maria, 14; Masdenverge, 10; Olimpic, 5;
Alcanar, 3. Propera jornada:
Gandesa-S. Bàrbara: Falset-Ginestar;
Aldeana-Olímpic; Benifallet-Arnes; R.
Bítem-Rapitenca; Ulldecona-la Cava;
Masdenverge-Alcanar; Jesús i Maria-
Tortosa Ebre.

Ulldecona i la Cava 
mantenen el frec a frec

FUTBOL FEMENÍ

El sènior masculí que es va desplaçar el divendres per la tarda a la pista del C.V.Salou on va perdre per
3-2 amb parcials (25-18, 25-19, 28-30, 18-25 i 16-14). En el darrer set, el decisiu, quan anava guanyant,
va haver-hi una aturada per les protestes d’un jugador local que fou expulsat. No va beneficiar. Per altra
banda, el sènior femení es desplaçava a Figueres. El partit, igual que el del masculí, va començar mala-
ment per a les roqueteres, perdent per 2-0, però en el tercer set, les jugadores es van anar animant i
van fer un gran atac. En el quart set, l'arbitratge els va afectar negativament. El resultat final va ser 3-1
amb parcials (25-21, 25-18, 11-25, 25-23). El juvenil masculí es desplaçava al camp del C.N.Sabadell.
El resultat final va ser 2-3. La fase final ja tÉ dia i lloc. Es celebrarà el 31 de març i 1 d'abril al C.N.Sa-
badell. “Ara ens han dit que serà tots contra tots. També rares coses que ens demostra la Federació ca-
talana de voleibol. Sempre afavorint als de casa". La pròxima jornada, els dos sènior juguen a casa. 
El cadet es desplaça al camp del C.V.Mataró.

Primera jornada dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya
Bitlles

Demà, a partir de les deu del matí, davant de l'ajuntament de Deltebre, tindrà lloc la pri-
mera jornada de bitlles dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya on s'espera la partici-
pació d'uns cinquanta esportistes repartits en les diferents categories convocades (pre-
benjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet) tant en la modalitat masculina com femenina.
La competició està organitzada pel Consell Esportiu del Baix Ebre.

Un total de 235 participants
van pendre part en la primera
prova del Running Series
ebrenca que va tenir lloc a
Amposta. La cita, de 10 kilò-
metros urbans, va estar do-
minada per Juan Carlos Xifre
(Estival Park) (32.36) en cate-
goría masculina, i por Ragna
Debats (CE Xerta) en la feme-
nina (38.37). El certamen se-
guirà el 29 de abril.
Per darrera de Xifre, van arri-
bar Juanan Fernández (Run-
nersworld) (32.41), Abde-
rrahim El Qayed (CN Reus
Ploms) (33.45), Ferran de To-
rres (Runnersworld) (33.53) i
José Maria Lluís (Montbike)
(34.39). Ells cinc van ser els
corredors més destacats a la
categoria en la que van parti-
cipar-hi 182 atletes. D’altra
banda, en la categoria abso-
luta femenina, per darrera de
Debats, que un cop més va
tornar a brillar, van entrar Te-
resa Moya (Agrupació Atlèti-
ca de Catalunya) (43.03), Eva
Pons (43.09), Yolanda Martín
(44.00) i Eva Roig (BTT Mont-

bike) (46.20). En
fèmines, van cò-
rrer 53 atletes.
Una vegada cele-
brada la prova
d’Amposta, el ca-
lendari previst és
el següent:
Les Cases d'Alca-
nar (29 de abril);
Horta de Sant Jo-
an (20 de mayo);
Camarles (7 de ju-
lio); La Pobla de
Massaluca (4 de
agosto); l'Ametlla
de Mar (2 de sep-
tiembre); Jesús
(23 de septiem-
bre); La Galera (7
de octubre); Tor-
tosa (21 de octu-
bre la carrera de la Poli-
cia Local) i Deltebre (11
de noviembre). Pot con-
sultar-se el calendari
complet i diverses infor-
macions de les proves
en aquesta adreça:
www.runningseries.net.
Foto: Antonio Cecilia.

Running Series

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL 

H. Sant Vicenç, 17
H Tortosa Hidrocanal, 28

Les tortosines van iniciar el
partit molt concentrades,
malgrat la pressió de conèi-
xer el resultat de l'Ascó, per-
què una victòria els perme-
tia assolir el quart lloc en la
classificació general. 
Una primera part excel·lent,
amb una defensa ben orga-
nitzada i contundent, un
atac ordenat i molt creatiu,
una porteria encertada i un

control absolut del tempus
del joc, va permetre arribar
a la mitja part amb una di-
ferència de 12 gols. A la re-
presa, tot i l'encert de la por-
teria tortosina, hi va haver
un cert relaxament propiciat
per l'àmplia diferència en el
marcador que va abocar-les
a precipitacions en el tir,
pèrdues de pilota i una certa
relaxació en defensa que
van portar al resultat final.
Ara les tortosines depenen
dels seus resultats per clas-

sificar-se per disputar el Top
4, per segona temporada
consecutiva, que se cele-
brarà el cap de setmana del
31 de març i 1 d'abril a Mo-
lins. Demà dissabte es des-
placen al difícil camp de l'-
Handbol Gavà (21 h.) 
Alineació: Paula Estorach i
Estefi Ocaña;  Mireia An-
dreu, Aida Rieres, Núria Al-
bacar, Maria Valldepérez,
Paula Alcaide, Jèssica Ber-
tomeu, Cinta Gisbert, Noel
Uriarte, Judith Toro i Gisele.

Victòria a Sant Vicenç

L’Amposta va rebre el cuer,
el Lleida, i no podia deixar
passar l’ocasió d’aconseguir
els punts i fer un pas ferm
per consolidar-se en la cate-
goria, un cop fites més altes
van quedar ja molt lluny. 
I va assolir la victòria en una
confrontació en la que es va
imposar en els primers
minuts quan semblava que
es podria encarrilar. 
No obstant, les lleidatanes
van reduir distàncies i van

aprofitar que l’efectivitat de
les locals va baixar. Després
d’un 8-2, en el tercer parcial
del primer temps, es va arri-
bar al descans amb el 12-9.
A la represa, el partit va
estar incert i és que
l’Amposta, un xic més preci-
pitat per la importància del
duel, no va poder distanciar-
se a l’electrònic i el Lleida va
empatar a 19. Es complica-
va la situació però en els
darrers instants, les ebren-

ques van imposar-se i aca-
barien aconseguint un lleu-
ger avantatge que va aca-
bar sent definitiu arribant al
final amb el 22-20. 
En la jornada vinent,
l’Amposta visita el líder,
l’Adesal.
Amposta: Manjavacas, Sara
Alonso, Domingo (8),
Uliaque (1), Frnova (7), Sara
Garcia (1) i Ungureanu (4).
Galvez, Tortajada, Haro i
Solà (1).

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Pas ferm cap a la permanència
Triomf contra el Lleida (22-20), que gairebé l’assegura

Propera cita

La propera cita del
calendari previst serà a

les Cases d’Alcanar,
el 29 d’abril
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA DE DM

ROSA ANGLÈS. REGIDORA DE TURISME DE LA RÀPITA
Èxit de participació al tercer
Fòrum Turístic i Professional
la Ràpita. Un salt a una nova
era Integral en el Turisme del
futur. El passat dia 5 de
març Sant Carles de la
Ràpita va acollir a gairebé
200 persones a la sala d'ac-
tes de la Confraria de
Pescadors "Verge del
Carme". Empresaris,
Oficines de Turisme,
Consells Comarcals,
Associacions Empresarials i
Directors d'Escoles de
Turisme i diverses autoritats
procedents d'arreu del terri-
tori català. En parlem amb
Rosa Anglès, Regidora de
Turisme de l’Ajuntament de
la Ràpita.
Més Ebre: Què ha aportat
aquest III Fòrum?
Rosa Anglés: Des de la prò-
pia regidoria de turisme, des
de l'Ajuntament, i des del pri-
mer Fòrum celebrat al muni-
cipi, vam tenir molt clar que
el que buscàvem era un lloc
on poder reflexionar i com-
partir noves maneres de
veure els models turístics.
Buscant la forma d'arribar a
un concepte integral de turis-
me encaminat a satisfer les
necessitats del futur. I crec
que aquest III Fòrum ha ser-
vit per confirmar que ho
estem aconseguint.
ME: Quin paper juguen els
models cooperatius creats
amb les plataformes de l'es-
tació Nàutica i Col·lectiu de
Cuina la Ràpita-Delta de
l'Ebre? 
RA: Els models cooperatius
ens ha permès crear siner-
gies a nivell local, comarcal i
estatal. I mitjançant aquest
canvi de paradigma hem
estructurat i comercialitzat el
nostre producte turístic actiu
i gastronòmic a través de

l'Estació Nàutica. Aquesta
primera plataforma de
comercialització de produc-
te turístic a les Terres de
l'Ebre ha repercutit a l'econo-
mia del sector, desestacio-
nalitzant la demanda i entrar
a nous mercats internacio-
nal, com el turisme rus. El
col.lectiu de cuina, podríem
dir que és l'encarregat de fer
la cloenda del fòrum amb la
intenció de posar en valor la
nostra cultura culinària i pro-
mocionar els productes de
proximitat. Cal destacar que
la setmana passada un res-
taurant de la Ràpita va repre-
sentar el col.lectiu al Fòrum
de Santiago, que a nivell gas-
tronòmic  representa un dels
millors aparadors per donar-
te a conèixer dintre el món
de la gastronomia tan a nivell
nacional com internacional, i
sabem que un bon segell
gastronòmic esdevé impres-
cindible quan vols guanyar-te
un lloc com a referent turís-
tic. Amb la seva presència el
col.lectiu de cuina represen-
ta i difon la cuina ebrenca. La
cloenda va anar a càrrec del
col.lectiu de cuina que un
cop més va demostrar com
la unió entre restaurants i
productors agroalimentaris
de la zona, permet organit-
zar un equip amb el que pre-
sentar-nos a les millors Fires
i Fòrums. 
ME: Quins serien els ele-
ments que considera han
ajudat a l'èxit d'aquest últim
Fòrum?
RA: Un element clau, crec,
és la importància de pertàn-
yer a xarxes globals com
Saborea España, primera
plataforma de producte gas-
tronòmic a l'Estat Espanyol.
Amb la intervenció de Lluís
Pujol, gerent de l'Associació

de Destinacions i David
Izquierdo, gerent d'empre-
ses de la FERH hem pogut
entendre i valorar que és
fonamental potenciar la cul-
tura gastronòmica vinculada
al territori amb la prioritat de
dissenyar producte gas-
tronòmic que integri l'entorn
natural. Els professionals del
sector estan molt interes-
sats en rebre aquest tipus
d'informació que després
podran aplicar al seu negoci

si els interessa.
ME: I pel que fa a les noves
tecnologies, estar totalment
connectats, què ha compor-
tat?
RA: Les noves tecnologies
han estat una eina fonamen-
tal a l'hora de la participació,
la setmana passada poc
després d'obrir-se el termini
d'inscripció ja l’havíem
omplert. 
ME: Els ponents d'enguany
han estat autèntics reclams,

no és així?
RA: Sense dubte, la confe-
renciant Montserrat
Peñarroya (directora de l'em-
pres Quadrant Alfa, profes-
sora de màrqueting digital
turístic al CETT i a la
Universitat Autònoma de
Barcelona) ens va ajudar a
entendre la importància de la
comunicació on line d'em-
preses i entitats millorant la
seva productivitat. De fet, en
el seu darrer llibre
"Màrqueting electrònic per al
Turisme Cultural" explica les
tècniques bàsiques de com
atraure tràfic a un lloc web
especialitzat en serveis i
com convertir visites en
clients i com fidelitzar-los. I
per finalitzar l'acte vam

comptar amb la gran con-
ferència de l'Álex Rovira,
economista i conferenciant
internacional. Aquest home
dirigeix seminaris sobre
Innovació, Gestió de Canvi,
Gestió del Talent i
Pensament Creatiu per a alta
direcció d'empreses i ONG a
ESADE i en altres institucions
de gran prestigi acadèmic.
Però el que més em va cap-
tivar va ser la seva capacitat
de transmetre la importància
del subjecte en tot el que
està passant, el que podem
fer com individus per sortir-
se'n victoriosos d'aquesta
disjuntiva econòmica. Ens va
revolucionar, com ho ha fet
amb alguna de les seves
obres.

«Els models cooperatius de l’Estació Nàutica i
el Col·lectiu de Cuina ens han permès crear
sinèrgies a nivell local, comarcal i estatal»

Els models cooperatius
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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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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

Ingredients (2 persones)

Patates palla
2 baldanes
Una Ceba
2 ous d’ànec
2 Tomates triturades
Sal 
Oli

Preparació:

Necessitarem un motllo rodó on anirem
posant els ingredients per capes, primer la
tomata sofregida amb la ceba, després el
farcit d’una baldana, al damunt hi posarem
l’ou d’ànec cuit a l’estil poché i al damunt de
tot un bon grapat de patates palla. Si no te-
nim ous d’ànec podem utilitzar de gallina i
si no el voleu fer poché, podeu fregir-lo.

«Primentons i Tomates». Avui: Tamboret   

Imatge del plat de la setmana.

Més informació del “Primentons i Tomates”.

«Primentons i Tomates», amb Amado

Cebolla,  s’emet cada dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les 15 i a les 20 h. 

A Canal TE

TAMBORET AMB BALDANA
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc     

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Aytés Meneses, Agustí   

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

Barreda - Sorli C.B  

Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106 

Ulldemolins Reverter, Xavier       

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Moran Sitja, Juan Carlos

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i prims.
Independentment, de matinada hi haurà intervals de núvols al vessant nord del
Pirineu. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Seran lleugerament més baixes, tret del vessant nord del Pirineu on pujaran
les màximes. Les temperatures mínimes es mouran entre -6 i -1 ºC al Pirineu,
entre -3 i 2 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord, entre 1
i 6 ºC a la resta del prelitoral i entre 4 i 9 ºC al litoral. Les temperatures màxi-
mes oscil·laran entre 6 i 11 ºC al Pirineu, entre 8 i 13 ºC al Prepirineu i entre
12 i 17 ºC a la resta. 

Visibilitat 
Serà bona o excel·lent, si bé al vessant nord serà regular de matinada. 

Vent 
Bufarà entre fluix i moderat de component nord fins el migdia, si bé a
l'Empordà i al Pirineu bufarà fort amb cops molt forts. A partir de llavors el
vent afluixarà en general i girarà a vent de component sud a la meitat sud del
litoral.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Hi ha moltes perspectives de guanys econò-
mics extres, però has de procurar  conduir-te
amb cautela  i no deixar-te portar per impul-
sos gastadors.   

Taure
20/4 al 19/5

En moltes de les coses que estàs fent , es dona-
ran resultats molt prometedors. Però has de
mostrar una ment més oberta i tenir en compte
les opinions dels altres.  

Bessons
20/5 al 21/6

Si has tingut problemes amb algun germà o veí,
aquesta és la teva oportunitat per reconciliar-te,
no esperis més i crida'l per telèfon o entrevista't i
resol-lo tot.  

Cranc
22/6 al 21/7

No t'inquietis per un comentari insidiós
que pot arribar a les teves oïdes ,
rebutja'l i pren-lo  com  una simple
heroïna.

Lleó
22/7 al 22/8

No confiïs en les aparences ni creguis
tot el que et diguin, el cerciorar-te de
els coses et salvarà de molts esdeveni-
ments desagradables.   

Verge
23/8 al 21/9

Si et sents molt  ansiós, acudeix  al metge ,
perquè sàpigues què és el que et succeeix, si
et descuides , una cosa senzilla es pot  tornar
més seriosa.     

Balança
22/9 al 22/10

En ocasions, ets tu mateixa el que et creguis
situacions negatives , de vegades  , per no
saber dir no i en altres ocasions , pels teus
eterns dubtes.

Escorpí
22/10 al 21/11

Abans d'entrar a l'acció asseu-te i acla-
reix els teus dubtes, d'aquesta forma
,ningú no podrà enganyar-te ni manipu-
lar-te 

Sagitari
21/11 al 21/12

No rebutgis proposades per un primer impuls
,no perdràs res amb explorar noves possibili-
tats , estudia-les i desprès decideix el que cre-
guis que és el que més et convé.

Capricorn
21/12 al 19/01

Manté en ordre tots els teus papers, perquè
no et prenguin per sorpreses les presses, si
has de realitzar un tràmit . La situació donarà
un gir al teu favor.     

Aquari
20/1 al 18/2

Posa en marxa no solament la teva intuïció,
sinó també la experiència, ara les necessi-
taràs més que abans. No perdis el temps ni
la energia en coses que no estiguin clares .

Peixos
19/2 al 20/3

No et deixis pressionar  per persones caprit-
xoses i menys encara, si pretenen obligar-te a
fer coses que no pots o que simplement no
vols.  

MATÍ

SOL

TARDA

SOL 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 9°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2

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

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

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

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

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

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

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

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

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

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

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de
la Ràpita. Es
ven barca de
7’5 m, marca

Four Winns
amb dos

motors OMC de
150 CV cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

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

MOLT PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25
comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

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

trucar al 669 67 02 08

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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Més d'un cop hem escoltat
de boca d'algun prestigiós
economista d'aquestes
terres, defensar el gran tei-
xit empresarial que existeix
a casa nostra i que com en
molts casos gràcies a la
seva existència ha estat
possible passar situacions
complicades, com l'actual.
Ahir 8 de març, coincidint,
amb el dia internacional de
la Dona, vaig xerrar amb
dues dones, empresàries i
membres d'ADEDE (l'asso-
ciació de dones empresà-
ries, directives i emprenedo-
res) sobre com encara és
extremadament dificultós
fer aflorar la tasca empresa-
rial tan important que duen
a terme moltes dones de
les Terres de l'Ebre. Cinta
Pasqual, presidenta de l'as-
sociació, i Anna Jiménez,
vicepresidenta, van coinci-
dir en defensar que un dels
objectius principals de l'ens
és fer visible el treball que
moltes dones empresàries
estan duent a terme a les
nostres terres i que passa
massa desapercebut, o fins
i tot no arriba a aflorar mai.
El més d'octubre de 2010
es presentava al públic l'as-
sociació. 
Conformada per dones rela-
cionades amb l'empresa i
els negocis van decidir
creuar els seus camins i
començar a caminar totes
juntes per defensar la seva
posició dintre d'un món
dominat fins el moment,

encara per homes, en el
món dels negocis. Dones
d'èxit reconegut unes i
altres amb molts anys d'ex-
periència a l'espatlla però
amb el silenci per bandera,
fa dos anys es van donar la
mà, arribant fins avui.
ADEDE aglutina dones de
tots els sectors, des del pri-
mari fins al terciari, amb tot
tipus de modalitats empre-
sarials possibles. Anna
Jiménez, titular de la Granja
Luisiana, comentava “és
increïble comprovar com
darrera de titularitats i àni-
mes d'empresa hi ha dones
i en canvi no sé sap, no són
visibles. La presència de la
dona és molt important
però es veu més la figura de
l'home. Encara ara, quan
has de negociar, ens costa
a les dones que ens tractin
com a iguals”. Cinta
Pasqual, directora general
del grup L'Onada Serveis és
contundent a l'hora de defi-
nir les línies d'actuació
d'ADEDE “des de l'associa-
ció tenim l'obligació de fer
visibles a totes aquestes
dones. Des de la nostra
constitució hem conegut
dones extraordinàries amb
idees fora sèrie que funcio-
nen i volem que tinguin el
lloc que es mereixen. Però
hem de ser autocrítiques i
veure que el primer canvi ha
de passar per nosaltres
mateixes, hem de decidir
que volem fer. Estar a casa,
lícit, sortir a treballar, en
càrrecs que ocuparan gran
part del nostre temps, lícit
també. Però fins que no es
pugi l'autoestima i abando-

nem aquella sensació de
culpabilitat, gran part de
culpa la tindrem nosaltres
de ser invisibles”.
L'experiència d'aquestes
dues dones i la resta que
conformen ADEDE, posen
de manifest que compagi-
nar la vida familiar i laboral
és extremadament difícil, i
un dels motius principals pel
que moltes dones empresà-
ries abandonen els seus
projectes. 
Situació que sumada a la

crisi actual, encara és veu
més agreujada. Per tot ple-
gat, l'associació està decidi-
da a combatre i guanyar
aquest pols al moment.
ADEDE proposa un “Banc
de Temps” amb el que apor-
tar alguna cosa a la situació
econòmica actual, molt
pragmàtica. Pasqual, cons-
cient que aquest moment
passarà, comenta “hem de
sumar esforços. ADEDE vol
liderar un 'Banc del temps' a
les Terres de l'Ebre, però

tenim claríssim que és un
projecte que ha portat molt
bé Montsià Activa i que tira-
rem endavant de manera
conjunta. Nosaltres ens reu-
nirem amb totes les asso-
ciacions empresarials del
territori per aconseguir tirar
endavant un projecte, que
pensem pot ser clau per a
les nostres terres perquè
tenim molt clar que volem
dedicar-li el poc temps del
que disposem totes a evitar
la destrucció de llocs de tre-

ball i idees. Hem de buscar
ser complements per
aguantar i això s'ha de fer
entre tots. Ara més que mai
la societat necessita d'un
teixit empresarial més unit
que mai”. 
Associacions com ADEDE
ens enriqueixen com a
dones i a la societat perquè
reivindiquen que la diferèn-
cia, un cop assumida, no
separa, sinó que pot crear
llaços indestructibles que
ens facin més forts.

Invisibilitat empresarial de les dones
L’associació de dones empresàries, directives i emprenedores de les TE denuncia aquesta situació i lluita per eradicar-la

SOM DONES

SOCIETAT

DIANA MAR

Junta d’ADEDE.

Cedida

                  


