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L'Assemblea Nacional
Catalana ja fou constituïda
oficialment el passat 10 de
març del 2012 amb l'objectiu
d'impulsar la independència.
Des de l'Assemblea es
treballarà per construir "una
majoria social favorable a la
constitució d'un Estat Català,
per posar les bases per
construir un Estat català
democràtic, modern, solidari,
just i participatiu, per
aconseguir el suport
internacional a la constitució
d'aquest nou Estat". Les Terres
de l'Ebre hi participen
activament. A la foto, els
ebrencs desplaçats a
Barcelona a la constitució de
l’Assemblea, dissabte.  P3

Impuls a la Independència

El proper dilluns 19 de març començaran a funcionar les 235 noves places en zona blava que
l'Ajuntament de Tortosa ha habilitat a la ciutat, i que eleven fins a 746 els espais d'aparcament de
pagament a la ciutat, així com l'ampliació de la franja horària de pagament al barri de Ferreries durant
tota la tarda. Fins ara només funcionava fins a les dues del migdia, i els dissabtes estava tancat.
L'increment de la zona blava arriba després d'un any de l'entrada en vigor del nou contracte de ges-
tió amb l'empresa concessionària Quatuor, i l'objectiu és incrementar la rotació de vehicles en els
eixos comercials de la ciutat. No tothom pensa igual, per això.

Zona blava polèmica a Tortosa

Terres de l’Ebre. Imma Juan agafa el relleu de
Xavier Pallarès al capdavant de la federació de
CDC a l'Ebre. P4

Esports. Kiko Vallespí, campió estatal de
Mushing sobre neu, en la categoria de 8 i 4
gossos. P18

Terres de l’Ebre. Suport institucional a la
candidatura ebrenca com a Reserva de la
Biosfera.                                          P5
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

El Govern del Partit Popular
va aprovar el 10 de febrer
de 2012 -sense diàleg
social i sense informació
prèvia als agents socials- el
Reial Decret Llei 3/2012 de
Mesures Urgents per a la
Reforma del Mercat Laboral
(BOE núm. 36, d'11 de
febrer de 2012). Des de lla-
vors, els sindicats hem
demanat per activa i per
passiva una taula de diàleg,
un espai de negociació on,
entre tots i essent cons-
cients de la situació econò-
mica que vivim i de la
necessitat de fer una refor-
ma, treballéssim plegats,
per definir una reforma que,
de forma justa i responsa-
ble, possibiliti aconseguir
reactivar l'economia del
nostre país. Malgrat les
repetides demandes de
negociació i les protestes al
carrer secundades per
milers i milers de ciutadans,
el Govern del PP -amb una
nul·la voluntat negociadora-
ha decidit validar el decret i
iniciar el tràmit d'una llei
que representa la major
agressió als drets laborals
de la democràcia. Que
aquesta llei no crearà ocu-
pació, sinó tot el contrari, ja
que qualsevol treballador a
partir d'ara pot ser acomia-
dat de forma fàcil, ràpida i
barata ho ha reconegut el
propi ministre d'Economia.
La realitat està constatant
que les polítiques d'austeri-
tat, els ajustos pressupos-
taris i les retallades socials
no estan reactivant l'econo-
mia sinó endinsant-nos
encara més a la recessió
econòmica. Les llistes de
l'atur segueixen engreixant-
se i enmig d'aquest carreró
sense sortida, ens volen fer
creure que no hi ha alterna-
tives possibles, que aquest
és el camí. Però no és així,
ho diuen advocats, juristes,
economistes, politòlegs,
sociòlegs... Sí que hi ha
alternatives, propostes que
passen per polítiques fis-
cals més justes, per una
lluita més intensa contra el
frau i l'evasió fiscal, per
més inspectors de hisenda
i de treball contra l'econo-
mia submergida, per un
impost de transaccions
econòmiques, per evitar la
duplicitat administrativa i
els òrgans sense utilitat
amb elevats salaris i privile-
gis per als polítics, per un
nou paper del Banc Central
Europeu envers el control

financer, per exigir els
esforços als bancs, grans
empreses i patrimonis
enlloc d'ofegar als milions
de famílies treballadores...
Convocar una vaga general
és un dels recursos més
importants que els sindi-
cats tenim per exigir al
Govern una negociació que
impedeixi que la reforma tiri
endavant tal i com s'ha dis-
senyat. Es la més important
mesura i acció de protesta
que els ciutadans poden
realitzar. Sabem que no
serà fàcil, que els treballa-
dors pateixen les pressions
dels seus empresaris, que
el Govern ens vol desmoti-
var desqualificant els sindi-
cats i assegurant que res
no canviarà, que la crisi
econòmica apreta i la pèr-
dua d'un dia de salari repre-
senta un gran esforç per a
moltes famílies... però
sabem també que només
una vaga pot parar una
reforma injusta que pot can-
viar per a sempre el siste-
ma de relacions laborals,
els salaris i el model de
benestar social que hem
aconseguit implantar a
base d'anys i anys de lluita i
esforç. A Catalunya i
Espanya, n'hi hagut vàries i
la història demostra que
darrera de cada vaga gene-
ral massivament secunda-
da, els Governs rectifiquen i
s'avenen a negociar i
acceptar modificacions
(Reformes dels governs de
Aznar i de Felipe González)
Ara és el moment, quan la
reforma encara s'està tra-
mitant. I el dia 29 de Març
és, per tant, la data clau en
aquest pols al Govern
espanyol. Una altra reforma
és possible, si el 29M, tots
participem en la vaga gene-
ral.

Josep Casadó és secretari
general de CCOO a les Terres

de l'Ebre

Raons per fer 
vaga general el 29-M

Opinió

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a les
Terres de l'Ebre va omplir, ara fa aproximada-
ment un mes, la sala gran de l'Auditori Felip
Pedrell de Tortosa. Aquest dissabte passat, fou
el Palau Sant Jordi el que va resultar ple.
D'aquesta manera, les persones membres de
l'entitat volen que aquest acte sigue un acte d'au-
toafirmació nacional a la Terres de l'Ebre, que
aglutine a totes les persones que són indepen-
dentistes o que estarien d'acord amb la inde-
pendència dels Països Catalans, i que per tant,
sigue una crida a totes les persones del territori
a que s'uneixen a aquest moviment del poble
català, democràtic i unitari que vol treballar per

aconseguir l'estat propi. Per això, demanen que
cal que la gent s'organitze als seus pobles en
assemblees locals deixant de costat els partits
polítics i que face entendre a tots els racons del
territori que només amb un moviment fort i ampli
s'aconseguirà el somni de llibertat que aquest
país vol aconseguir. L'ANC és un moviment que
té per objectiu recuperar la independència políti-
ca de Catalunya mitjançant la constitució d'un
estat de dret, democràtic i social, i parteix de la
Conferència Nacional per l'Estat Propi que es va
fer el 30 d'abril de 2011 a Barcelona. Pot
l'Assemblea Nacional Catalana marcar un abans
i un després a Catalunya?

Editorial

“Per una Catalunya lliure”

El proppassat plenari de l'Ajuntament de
l'Aldea, que va tenir lloc el divendres, dia
9 de març, va estar especialment ple de
mocions diverses, en total 7.
Aquesta quantitat inusual de propostes o
reclamacions pot ser fruit de la manca
de rigorositat que, per diversos motius,
diferents segments de la societat patei-
xen avui en dia. Es van aprovar mocions
de tota mena, la de l'adhesió a l'associa-
ció de Municipis per a la Independència
(la més positiva), la del rebuig del incre-
ment del impost de bens immobles (IBI),
qüestió que ajuda a gravar encara més a
les nostres ja dèbils economies. Una
altra amb el recolzament a la implantació
del Corredor del Mediterrani amb un capí-
tol especialment rellevant de l'estació de
l'Aldea i les Terres de l'Ebre. Un parell en
el que es reclamaven el pagament del
deute de la Generalitat de Catalunya als
ajuntaments, com de la mateixa manera
de l'Estat a la Generalitat i, fins i tot, una
que anava en la direcció de la defensa
dels afectats per la contractació de parti-
cipacions preferents o discutint la polèmi-
ca i discutida reforma laboral implantada
a l'Estat.
Tanta queixa no és gratuïta, moltes de les
qüestions venen derivades de la manca
de compliment dels acords assolits entre
diferents administracions. En mig d'una
crisi econòmica i financera sense prece-
dents la falta de paraula agreuja de mane-
ra singular la situació de les administra-
cions i per derivat dels ciutadans.

El mimetisme d'aquest escenari s'acaba
traslladant a actuacions personals en les
que no hi ha cap mena de vergonya en
incomplir paraules, abocar desqualifica-
cions i deixar sense efecte la ètica de les
relacions humanes.
Entre tots hem de fer un esforç per millo-
rar la qualitat de les nostres accions.
Entre tots, i ara més que mai que la cosa
pinta malament, tenim que donar millor
exemple i entre tots en base a un humili-
tat individual, però que s'ha de fer col·lec-
tiva, hem de treure el carro del pedregal
sense pensar que aixafant a altres sorti-
rem més beneficiats natros.

Dani Andreu
Alcalde de l’Aldea

Mocions per a una reflexió

Opinió

                                          



DIVENDRES 16
DE MARÇ
DE 2012

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

3www.mesebre.cat

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de l'Aldea, en la sessió de data 9 de març de 2012, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Reglament regulador del protocol, honors i distincions
de l'Ajuntament de L'Aldea, sotmetre'l a informació pública per un període de trenta dies, i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text de l'Ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les
13 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al diari Més ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'ar-
ticle 178.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'a-
bril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

L'Aldea, 12 de març de 2012 L'alcalde
Daniel Andreu i Falcó

El passat dissabte 10 de
març, més de sis mil per-
sones, de les quals prop
d'un centenar provinents
de les Terres de l'Ebre, van
congregar-se per
començar a traçar el full de
ruta cap a la independència
de Catalunya. L'acte va
comptar amb la destacada
presència dels tres doc-
tors: el doctor Moisès
Broggi, el doctor Domènec
i el Doctor Badia; hereus
de l'independentisme a
l'Assemblea de Catalunya.
Però també va estar mar-
cada pels continuats i
càlids aplaudiments i els
càntics d'independència.
En la primera part de l'ac-
te, i després de la votació
d'aprovació o rebuig de les
esmenes presentades, van
quedar provats els nous
estatuts de l'Assemblea,
què ja ha donat el visti-
plau a l'informe del Consell
Permanent i del Secretariat
Nacional. A dia d'avui, ja
s'ha iniciat el procés elec-
toral per escollir els mem-
bres que han de formar
part tant el Consell
com el Secretariat, amb la
presentació dels candidats.
De fet, serà el 31 de març

quan s'escollirà el nou
Secretariat Permanent que
gestionarà l'ANC. Aquests
propers mesos seran de
consolidació, durant els
quals caldrà fomentar el
debat de la necessitat d'un
estat propi per tota
Catalunya. Una data clau
enguany serà el 23 de
juny quan començarà a
organitzar-se la Marxa per

la Independència, dividida
en deu columnes què aca-
baran confluint a Barcelona
per la Diada Nacional per
manifestar-se sota el lema
“Catalunya nou estat
d'Europa”. Els passos al
2013 seran les consultes
sobre la independència
organitzades pels ajunta-
ments adherits als MxI
(Municipis per la

Independència), o bé en els
casos que no fos possible
per les assemblees locals.
En el mateix any, es redac-
taran les bases de la nova
constitució catalana. Pel
2014, l'ANC preveu
situacions diverses, en el
cas què el resultat de les
consultes fos favorable a la
independència, d'entre les
quals destaca el referèn-

dum nacional l'11 de
setembre de 2014.
L'Assemblea Nacional ata-
lana a les Terres de l'Ebre
continua la seva activat al
territori potenciant la crea-
ció d'assemblees locals i
instant als ajuntaments a
aprovar la moció del
MxI. Aquest dijous,
Masdenverge l'ha aprovat
en sessió plenària.

Alhora, el proper dissabte
17 de març, a les sis de la
tarda i al Mercat de
Roquetes, hi haurà una
xocolatada popular, jocs
per a nens i nenes, gralles,
dolçaines, percussió i
jotes. 
I diumenge 18 de març es
convida a penjar la senyera
al balcó sota el lema
“Feixisme: passat.
Independència i llibertat:
futur!”. 
També aquest dissabte a
les 18:30 hores de la
tarda, al Casal d'Amposta,
és realitzarà la presentació
de l'ANC Amposta -
Amposta per la inde-
pendència. 
En aquesta intervindran
també el Cercle Català de
Negocis, Empresaris de
Catalunya per l'Estat propi,
que explicaran què és i què
suposa per Catalunya
suportar un dèficit fiscal
d'un 8% del PIB
(20.000Milions d'euros
anuals) i quins beneficis
ens aportaran aquests
diners en una Catalunya
independent).Recordem
que Xerta, el primer munici-
pi de les Terres de l'Ebre
on es va celebrar la consul-
ta popular per la inde-
pendència, fou  l'escenari
de la creació de l'assem-
blea territorial de
l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC) el passat
17 de desembre.

L’Assemblea Nacional Catalana 
ja està constituïda

L'Assemblea Nacional
Catalana ja és una reali-
tat.

El Palau Sant Jordi va ser l’escenari de l’aprovació de full de ruta i la constitució jurídica

Els actes de l’Assemblea a Terres de l’Ebre segueixen ben actius

REDACCIÓ

L’Assemblea treballa pel full de ruta cap a la independència.
cedida

ACTUALITAT
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Juan ha volgut agrair la
tasca que ha fet Pallarès i
tot el seu equip durant
aquests 8 anys: “agrair a
Xavier Pallarès la seva
tasca, perquè no ha sigut
fàcil. Ha demostrat que
quan una persona té les

coses clares, té il·lusió i té
una actitud positiva, això
dóna bons resultats”.
També ha volgut fer un
agraïment especial a tots
els militants que “sou l'àni-
ma del partit, sou realment
les persones que doneu
sentit a aquest partit i sou la
gent de base que, amb el
vostre treball, dóna suport a
tota la gent que té respon-
sabilitats”.  Juan ha explicat
que la nova estructura ha
de definir el full de ruta per
als propers quatre anys i
per a una nova etapa molt
diferent. En aquest sentit,
ha recordat que molta gent
pensava que CDC desapa-
reixeria després de 23 anys
de govern però que no va
ser així: “Van ser anys molt
durs però quan ens hem
d'enfrontar a situacions
molt adverses és quan més
forts ens fem i quan més
capacitat tenim amb cohe-
sió per tirar endavant. I això
és el que ha fet CDC durant
molts anys i aquesta mane-

ra de FER i de SER de CDC
ha fet que la ciutadania del
país ens hagi tornat la con-
fiança”. Imma Juan ha
advertit que “el fet que ara
estem al Govern i tinguem
responsabilitats a tot arreu
no vol dir que ens haguem

de relaxar” i ha assegurat
que “com ha partit hem de
donar solucions i respostes
a la gent i això només es
pot fer recuperant valors
del catalanisme del treball,
de l'esforç, d'estar al costat
de la gent”. La nova presi-

denta de la Federació de
Convergència ha afirmat
també que «si volem sortir
de la crisi i preservar el
benestar de Catalunya això
només ho podem fer si
tenim la capacitat econòmi-
ca i si tenim diners».

Imma Juan ha estat
proclamada presiden-
ta de la Federació de
CDC a Terres de l'Ebre
agafant el relleu de
Xavier Pallarès, que
ha presidit aquesta
federació els últims 8
anys. 
La nova presidenta de
la Federació ha estat
proclamada per unani-
mitat en el Congrés de
CDC a les comarques
de les Terres de l'Ebre
que es va celebrar al
Centre Cívic Ferreries
de Tortosa.

REDACCIÓ

Imma Juan, proclamada presidenta de la Federació CDC a l’Ebre.

Cedida

Els afectats pel bloqueig
de comptes de la secció
de crèdit de la Cooperativa
de l'Aldea (Baix Ebre) han
rebut amb escepticisme el
pla de viabilitat elaborat
per l'entitat per retornar els
fons. Mentre els impositors
que reclamen el relleu de la

junta directiva ha mostrat
la seva desconfiança
davant el plantejament que
la cooperativa pugui dupli-
car la producció actual, la
plataforma d'afectats es
reunien aquest dimarts a la
nit amb la cúpula de la
societat per conèixer de

primera mà el document.
Dijous es van traslladar a
Barcelona per analitzar la
situació de la secció de
crèdit amb representants
del Departament
d'Economia i Coneixement
i la Federació de
Cooperatives.

Escèptics davant el pla de
viabilitat de la Cooperativa

Futur «incert» de la secció de crèdit de l’Aldea

Més d'un miler de perso-
nes a Tarragona, i un
miler més a Tortosa,
s'han manifestat aquest
diumenge contra la refor-
ma laboral sota el crit
unànime de que els ciuta-
dans de la demarcació
secundin la vaga del prò-
xim 29 de març. A
Tarragona la marxa reco-
rria la Rambla Nova i aca-
bava amb la lectura del
manifest davant la dele-
gació d'Hisenda de la ciu-
tat. A Tortosa, la protesta
sortia de la plaça del
Carrilet i acabava a la
plaça dels Dolors.

Manifestacions
contra la

reforma laboral

El comitè unitari de perso-
nal de l'Ajuntament
d'Amposta ha reclamat a
l'equip de govern de CiU
que s'assegui a negociar
per acordar "criteris
clars" en l'assignació dels
complements de produc-
tivitat a funcionaris i treba-
lladors municipals.
Després que els grups de
l'oposició denunciessin
que quatre treballadors
es reparteixen 50.000
euros anuals per aquest
concepte el comitè ha
acusat el govern muni-
cipal de fer-ne una
assignació «totalment
arbitrària».

El Comitè de
Personal

d’Amposta
respon

Imma Juan agafa el relleu de Pallarès
Al capdavant de la Federació de CDC a Terres de l’Ebre

ACTUALITAT
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Polític i diplomàtic que fou
Director General de la
UNESCO entre 1987 i
1999, membre honorari
del Club de Roma i actual-
ment Co-President del Grup
d'Alt Nivell per a l'Aliança
de Civilitzacions, amb l'ob-
jectiu d'intercanviar impres-
sions i buscar sinèrgies per

reforçar la candidatura de
les Terres de l'Ebre com a
Reserva de la Biosfera.
Aquesta trobada s'inscriu
dins les accions de caràc-
ter institucional per donar a
conèixer els valors inhe-
rents a les Terres de l'Ebre
en tant que espai geogràfic
amb una forta càrrega de
valors patrimonials natu-
rals, culturals i paisatgís-
tics amb prou potencial per
desenvolupar amb èxit
models econòmics de
desenvolupament sosteni-
ble fonamentats en el turis-
me i l'agricultura. 
Des de la cooperació i la
gestió participada per
agents públics i privats,
aquests models poden
contribuir al desenvolupa-
ment i oferir noves oportu-
nitats de creixement al tei-
xit socioeconòmic, en
plena harmonia amb l'equi-
tat i la cohesió social, terri-
torial i ambiental.

Mitjançant el programa The
Man and the Biosphere
(MaB) de la UNESCO i el
seu instrument voluntari
d'aplicació mundial, com
és la figura de la Reserva

de la Biosfera, les Terres
de l'Ebre poden esdevenir
observatori i altaveu per-
manent de projecció i reco-
neixement internacional,
creant sinergies entre la

conservació i gestió activa
dels elements patrimonials
i les polítiques sostenibles
ambientalment, econòmi-
cament i socialment.

El conseller
d ' A g r i c u l t u r a ,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria
Pelegrí, acompanyat del
Delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarés i del
President de la
Cambra de Comerç,
José Luis Mora, han
mantingut una trobada
amb Federico Mayor
Zaragoza.

REDACCIÓ

Suport institucional a la candidatura de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera.

Cedida

L'alcalde de Rasquera
(Ribera d'Ebre), el repu-
blicà Bernat Pellissa, ha
viatjat aquesta setmana a
Holanda on ha mantingut
diverses reunions amb
gabinets d'advocats i
experts en drets humans
per informar-los i rebre
assessorament sobre el
projecte de plantació de
cànnabis que el consistori
impulsa amb l'associació
d'autoconsum barceloni-
na ABCDA. Pellisa, acom-
panyat de representants
d'aquesta entitat, ha man-
tingut aquestes reunions
a la ciutat de l'Haia durant
els últims tres dies.
Precisament, a partir d'a-
quest dijous al vespre s'o-
bre municipi l'anomenada
'àgora cannàbica', un
fòrum de debat en el qual
els veïns de la població
podran plantejar els seus
dubtes sobre el projecte
als seus promotors.
D’altra banda,
l'Associació Barcelonesa
Cannàbica d'Autoconsum

(ABCDA) s'ha mostrat dis-
posada a esperar el pro-
nunciament de les autori-
tats estatals per iniciar
sobre el terreny el procés
de plantació de marihua-
na. "Si és necessari, espe-
rarem que responguin. No
farem res per precipitar
les coses", ha declarat a
l'ACN la portaveu de l'enti-
tat, Marta Suárez. Avisen,

però, que això no supo-
sarà en cap cas fer
"marxa enrere". L'entitat
creu en la solidesa de les
bases del projecte i confia
que l'àgora cannàbica
que comença aquest
dijous permeti els veïns
resoldre els dubtes i acon-
seguir el seu suport majo-
ritari en la consulta previs-
ta el 10 d'abril.

L’alcalde de Rasquera viatja a
Holanda en busca d’assessorament

Ha mantingut diverses reunions amb advocats i experts

A les Terres de l'Ebre.
Aquest és el resultat que
se'n desprèn del Butlletí
d'Anàlisi Conjuntural de
les Terres de l'Ebre
corresponent al quart tri-
mestre de 2011, presen-
tat al Consell Comarcal
de la Terra Alta. El direc-
tor de la Càtedra
d'Economia Local i
Regional de la URV, Juan
Antonio duro, va xifrar en
el 6% la destrucció de
llocs de treball a les qua-
tre comarques ebren-
ques, vuit dècimes més
del que ho va fer en el tri-
mestre anterior i gairebé
el doble que la mitjana
catalana que se situa en
el 3,1. 
L'increment de destruc-
ció de llocs de treball és
conseqüència l'efecte de
la destrucció de llocs en
el sector públic, i que
s'ha deixat notar per pri-
mer cop.

S’accelera la
recessió

econòmica 

Suport a la Reserva de la Biosfera de l’Ebre
Diversos càrrecs institucionals del territori es reuneixen amb el Conseller Pelegrí
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“Poso a disposició del par-
tit el meu treball i expe-
riència que poden ser útils
per garantir un procés fort
i transparent per construir
aquest projecte municipal
renovat”. 
Sabaté, que ha compare-
gut acompanyat dels regi-
dors del Grup Municipal, i
d'un bon nombre de mili-
tants i simpatitzants, ha
avançat que aquesta reno-
vació es concretarà amb
la celebració d'unes
primàries obertes al con-
junt de la ciutadania per
escollir el candidat o can-
didata a l'alcaldia i el nou
lideratge municipal. 
“El nostre objectiu, com
ho estem fent en altres
àmbits del partit és
reforçar la connexió amb
la ciutadania, escoltar la
seva voluntat i donar un
impuls renovat al nostre
projecte, al servei d'una
Tortosa forta que reforci
la seva capitalitat com a
motor de creixement per

a la nostra ciutat i el con-
junt de les Terres de
l'Ebre”. L'executiva local
del partit va aprovar
dijous passat convocar

l'assemblea que ha de
renovar els òrgans de
direcció del PSC tortosí el
dia 30 de març vinent, el
que serà la culminació del

procés congressual que
va encetar-se amb la cele-
bració del congrés nacio-
nal del PSC el desembre
passat.

El primer secretari del
PSC de Tortosa, Joan
Sabaté, ha anunciat
aquest cap de setma-
na que optarà per
segon cop a la primera
secretaria responent a
la petició feta per un
nombrós grup de mili-
tants i simpatitzants
perquè condueixi la
renovació del projecte
municipal encentada
després de les darre-
res eleccions. Joan
Sabaté: “Poso el meu
treball i experiència al
servei del partit per
continuar la renovació
del projecte munici-
pal”. 
Tortosa triarà nova
direcció el 30 de març
vinent.

REDACCIÓ

Joan Sabaté opta a primer secretari del PSC per segon cop.

Cedida

Una de les principals nove-
tats de la propera edició de
la fira Expoebre serà la gra-
tuïtat de l'accés per a tots
els visitants i durant tots els
dies de la fira, que aquest
any es farà entre els dies
28 d'abril i 1 de maig. 
La gratuïtat serà una de les
noves mesures d'estímul

que posa en marxa
l'Ajuntament de Tortosa per
atreure nous visitants a
Expoebre i per fer l'edició
d'enguany més atractiva
per als expositors. 
El president de Fira Tortosa
i regidor de Promoció de la
Ciutat, Emili Lehmann, ha
explicat que aquesta és una

iniciativa que s'emmarca en
un paquet de propostes
destinades a impulsar
Expoebre, captant més
púbic i despertant l'interès
de les empreses del territo-
ri per ser presents a la fira.
La gratuïtat és una de les
novetats, però no l'única de
la 68 Fira Expoebre, que

malgrat mantenir l'esperit
multisectorial enguany fa
una aposta ferma per
potenciar quatre sectors

econòmics: el turisme,
l'empreneduria, el medi
ambient i l'artesania.

L’accès a ExpoEbre serà gratuït,
tots els dies

Es farà entre els dies 28 d’abril i 1 de maig

La Diputació de Tarragona
ha prorrogat la concessió
de l'ajut econòmic a
l'Ajuntament de Miravet pel
manteniment del pas de
barca de l'Ebre que uneix el
nucli urbà amb la carretera
C-12 -Eix de l'Ebre-. L'ens
provincial aportarà aquest
2011 al consistori un total
de 4.709,41 euros per fer
front a les despeses de fun-
cionament d'aquest servei.
Actualment, a la província
de Tarragona només es
mantenen operatius dos
passos de barca: aquest
de Miravet i la barcassa de
Flix, que funciona amb
energia elèctrica. 

Ajut econòmic
pel pas de
barca de
Miravet

El Servei d'Informació i
Atenció a les Dones (SIAD)
del Consell Comarcal del
Baix Ebre ha atès a 121
dones de la comarca
durant el 2011. D'aquestes
atencions, 71 han estat per
problemes amb la parella,
19 per violència de gènere,
15 per problemes fami-
liars, 12 per la situació
econòmica, i 4 per motius
laborals. 
En la memòria del SIAD
de l'any passat també
consten un total de 253
atencions fetes durant el
2011, majoritàriament
en l'àmbit psicològic o
jurídic.

SIAD al Baix Ebre
ha atès 121 dones

a la comarca
durant el 2011

Sabaté opta a l’elecció com a primer secretari del PSC
Es presenta per segon cop. La nova direcció serà escollida el 30 de març vinent

ACTUALITAT
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«L'Ajuntament ens va fer
saber que l'ampliació seria
en 169 places i finalment
són 235 els nous espais de
pagament que s'han creat»,
explica Jaume Forcadell. A
més des d'ICV es denuncia
que l'empresa adjudicatària
de la zona blava, Quatuor,
està incomplint els terminis.
«Demanem una explicació
urgent de perquè les obres
del pàrquing de la plaça
Mossèn Sol, de les noves
piscines, així com del pàr-
quing i la plaça Joaquim Bau
encara no estan comença-

des quan haurien d'haver
acabat». Al respecte, el por-
taveu socialista, Toni
Sabaté, afirmà que «amb la
posada en funcionament de
la zona blava l'acord amb
l'empresa adjudicatària
queda coix. S'han de com-
plir els convenis en la seva
integritat perquè una cosa
complementa a l'altra».
En relació a les informacions
aparegudes, la 1a. tinent
d'alcalde i regidora de
Serveis al Territori, Meritxell
Roigé, ha recordat que "el
PSC va votar favorablement
al Ple l'ampliació de l'esta-
cionament en zona blava",
mentre que "Iniciativa va faci-
litar l'aprovació d'aquesta
mesura gràcies a la seva
abstenció". Roigé ha fet
notar que en el Ple d'aprova-
ció de l'estudi de viabilitat de
l'ampliació de l'aparcament
en zona blava i de l'expe-
dient de contractació de
l'estacionament en superfí-
cie sota temps limitat, de
data 4 d'octubre de 2010,
el grup municipal del PSC va
defensar aquesta modalitat
d'estacionament de paga-

ment "per la flexibilitat i
mobilitat que dóna a la zona
comercial". 
La regidora ha denunciat
que PSC i ICV vulguin ara
"desmarcar-se d'una iniciati-
va que quan es va votar al
Ple, que és allí on tocava
mostrar la seva disconformi-
tat, no s'hi van oposar". 
La regidora de Serveis al

Territori ha afegit que aques-
ta és una mesura que recull
el Pla de Mobilitat Sostenible
amb l'objectiu d'afavorir la
rotació a la zona més
comercial de la ciutat. 
Previ a la implantació d'a-
questa mesura, i a banda
dels aparcaments soterrats
projectats, des de
l'Ajuntament s'han creat al

voltant de 500 noves places
aparcament gratuït en
superfície al barri del Temple
(costat pont Mil·lenari),
Ferreries (escola-av.
Marcel·lí Domingo),
Ferreries Nord (zona carrer
Comerç), Ferreries Nord
(antiga Comissaria Mossos)
i Ferreries (institut Joaquim
Bau).

Els nous espais de zona blava a la ciutat 
de Tortosa, motiu de polèmica

Jaume Forcadell ha
demanat al govern muni-
cipal que aturi l'entrada
en funcionament dels
nous espais de zona
blava, així com l'amplia-
ció horària al barri de
Ferreries, que comença-
ran el dilluns 19 de
març. També ho ha fet el
grup municipal del PSC.

ICV i PSC insten a l’Ajuntament a retirar el projecte d’ampliació

Meritxell Roigé afirma que “és una mesura que recull el Pla de Sostenibilitat”

REDACCIÓ

La zona blava ha portat polèmica a Tortosa

Cedida

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, d'acord amb la
Direcció General de
Costes del Ministeri de
Medi Ambient, ha estat
fent un inventari al llarg de
les darreres setmanes de
l'estat de totes les plat-
ges del municipi, sobretot
per comprovar en quines
condicions han quedat
després de l'hivern.
L'Ajuntament explica que
ja té el compromís de la
Direcció General de
Costes per finançar
aquestes actuacions
abans de l'estiu. Segons
l'alcalde Andreu Martí,
“hem pogut comprovar
que la majoria han aguan-
tat bé la temporada més
dura.  Hem iniciat un pro-
cés de millora, en unes
haurem de fer treballs de

manteniment habitual,
però en d'altres farem un
altre tipus d'actuació,
dels quals se'n farà
càrrec el Departament de
Costes en la seva totali-
tat, com ja ha passat en
altres ocasions. En les
pròximes setmanes es
podran visualitzar aques-
tes millores”. 
Així, s'han revisat una vin-
tena de platges de tot el
terme municipal, compro-
vant que platges com les
de l'Estany, l'Alguer,
Pixavaques i el Mollet,
l'Estany Tort, Xelín,
Calaforn, Calavidre, Sant
Jordi, El Ribellet nord,
Calafató i el Port de
Calafat es troben en molt
bones condicions, tot i
que en aquesta darrera
platja es podria instal·lar

un punt de dutxa abans
de l'estiu. Per contra, hi
ha platges on s'han de fer
millores en accessos en
mal estat on s'ha d'arran-
jar el ferm, actuacions
toves d'accessibilitat i en

alguns casos elements de
seguretat  com ara a
Ribellets del Mig i del
Sud, Torrent del pi, Cala
Mosques, Cala Llobeta,
Bon Capó i Bon Caponet.
A Cala Pepo també es

preveu allargar la passa-
rel·la de fusta que unirà
les escales d'accés amb
la zona de dutxa i a Port
Olivet es podria limitar
l'accés de vehicles a la
platja.

L’Ametlla de Mar fa un inventari de les platges
“En general, han aguantat bé les inclemències metereològiques de l’hivern”

Els Serveis Socials del
Consell Comarcal de la
Terra Alta han iniciat la
segona edició del projec-
te "Un pas endavant",
adreçat a les persones
beneficiàries de la pres-
tació de la renda mínima
d'inserció. L'objectiu d'a-
quest projecte és motivar
aquest col·lectiu de per-
sones  per iniciar un pro-
cés personal de sensibi-
lització i motivació
envers diversos temes
que els afecten directa-
ment en la seua vida quo-
tidiana. 
Les persones que impar-
tiran aquesta formació
són professionals de la
comarca que treballen en
diferents àmbits: salut,
educació, serveis
socials… 
El projecte tindrà una
durada de 4 mesos i les
sessions seran bimen-
suals.

«Un pas
endavant»

Unió de Pagesos consi-
dera que la línia d'ajuts
que ha articulat el
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació Medi Natural
per pal·liar els efectes de
la sequera d'aquesta
campanya 2011-2012 en
el conreu de l'olivera "no
és útil". El sindicat asse-
gura que els préstecs
de liquiditat aprovats
pel departament "no
aporten cap solució a la
pagesia que viu princi-
palment d'aquest cultiu
i no serveixen per
pal·liar la greu crisi que
estan patint més de
6.000 explotacions
catalanes". Des d'Unió
de Pagesos mostren el
malestar per la situació
i afirmen que
Agricultura podia haver
aprovat una mesura "efi-
caç" si s'hagués escol-
tat prèviament el sec-
tor.

La sequera
de l’olivera 
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L'Assocaciació d'Usuaris
de Bancs, Caixes i
Assegurances de
Catalunya, AICEC-ADI-
CAE, organitza els pro-
pers dies un seguit d'as-
semblees informatives
sobre els productes
tòxics que s'han comer-
cialitzat a les Terres de
l'Ebre per part de les enti-
tats financeres. Un dels
problemes més coneguts
i amb més ressó mediàtic
és el de les participa-
cions preferents. Les
entitats financeres han
col·locat a 175.000 famí-
lies a Catalunya -700.000
a tot l'Estat- aquests ins-
truments financers com-

plexos i caracteritzats,
principalment, pel seu
elevat risc de pèrdua de
liquiditat i capital. A
banda d'aquest produc-
tes molts més usuaris es
troben afectats per les
emissions de deute
subordinat, obligacions
convertibles en accions,
obligacions subordina-
des, cèdules hipotecà-
ries, etc. Ahir dijous es
van dur a terme dues
xerrades, una a El Perelló
i l'altra a Roquetes. Avui,
l'Associació té previst
xerrades a l'Aldea, la
Sénia i Amposta. Així com
a la Ràpita el proper 29
de març.

Aquest any, la iniciativa anirà acompanyada d’unes Jornades d’Ocupació i Economia 

Cau el setè sospitós per la mort d’una
dona gran a Ulldecona

El Govern de la Generalitat
va aprovar ahir la signatura
d'un conveni entre el
Departament de Cultura i el
Ministeri d'Educació, Cultura
i Esport per a la restauració
i museïtzació del jaciment
de Deltebre que conté les
restes d'un vaixell anglès
enfonsat l'any 1813. En con-
cret, la Generalitat aportarà
62.000 euros, als que s'hi
sumaran els 60.000 euros
que invertirà l'administració
estatal amb l'objectiu de
protegir el patrimoni cultural
subaquàtic. Amb aquests
diners es portarà a terme
l'excavació, extracció, pre-
paració d'un projecte muse-

ogràfic i restauració del vai-
xell que, segons els arqueò-
legs, formava part d'una
flota de 13 embarcacions
que havien participat en el
setge a Tarragona i que van
patir un temporal a l'altura
del Delta quan retornava
cap Alacant. Cinc embarca-
cions van quedar-hi emba-
rrancades. Actualment el
vaixell no ha patit cap espo-
liació. De fet, els arqueòlegs
del Centre d'Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya
(CASC) que treballen en el
jaciment no donen a conèi-
xer la localització exacta
d'aquestes restes per evitar-
ho.

De la mar al museu

Demà dissabte, 17 de març, dintre el marc del
Primer Cicle de Teatre organitzat per la Lira
Ampostina. arriba la proposta teatral el «Sopar dels
idiotes» interpretada pel Grup de Teatre Ulldecona.

El “Sopar dels idiotes” arriba a
Amposta de mà de la Lira

La Nit de l'Empresariat va
ser una iniciativa que va sor-
gir l'any 2011, i que té com
a objectiu enfortir l'esperit
empresarial i fer teixit a
nivell local, de manera que
les empreses i autònoms
d'Alcanar, Les Cases
d'Alcanar i Alcanar-Platja
puguin reforçar els seus lli-
gams, alhora que es fa un
reconeixment a la feina ben
feta de les empreses locals.
En l'edició d'aquest any, la
2ª Nit de l'Empresariat anirà
acompanyada d'unes
Jornades d'Ocupació i
Economia Local. Les jorna-
des s'iniciaran amb una
xerrada-col·loqui a càrrec
del Doctor Germà Bel,
Professor de Política
Econòmica de la Universitat
de Barcelona. El títol de la
xerrada és La crisi: D'on ve,
on som i on anem i tindrà
lloc, avui mateix a les 21:30
h a l'edifici dels Serveis
Agraris Joan Gil d'Alcanar. El
dilluns següent, 19 de
març, a les 19:30 h, i al

mateix edifici dels Serveis
Agraris, tindrà lloc la xerra-
da-col·loqui Presentació de
les dades socioeconòmi-
ques d'Alcanar, que anirà a
càrrec del Sr. Juan Antonio
Duro, Catedràtic 'Economia
Local i Regional de la
Universitat Rovira i Virgili.
Per una altra banda, per
donar fi a aquest cicle de
xerrades sobre l'economia
local, l’alcalde del municipi,
Alfons Montserrat, presen-

tarà el Pla de
Desenvolupament Local
Alcanar: Lo millor lloc on
viure. L'acte tindrà lloc el
dimecres, 21 de març, a les
20:30h a l'edifici del Serveis
Agraris d'Alcanar. Per clau-
surar les jornades, el diven-
dres, 23 de març, es cele-
brarà el Sopar de la 2ª Nit
de l'Empresariat d'Alcanar,
Les Cases d'Alcanar i
Alcanar-Platja, dirigit als
empresaris i empresàries

del municipi. En aquest acte
es reconeixerà la feina de
l'empresariat local amb el
lliurament de premis a les
empreses guardonades en
les següents cinc catego-
ries: 
“Activitat internacional d'una
empresa canareva”;
“Iniciativa emprenedora”;
“Trajectòria empresarial”;
“Millor empresa promoguda
per una dona”; “Línia de
negoci innovadora”.

Alcanar aprofita la II Nit de l’Empresariat

per potenciar-lo a nivell local

Des d’avui i fins el pro-
per dijous, 23 de març,
es celebraran les
Primeres Jornades
d'Ocupació i Economia
Local a Alcanar. 

El Doctor Germà Bel, Professor de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona.

cedida

AICEC-ADICAE organitza 
assemblees informatives a les TE

Sobre productes financers tòxics

ACTUALITAT

REDACCIO

La Guàrdia Civil de Terol ha
detingut al setè sospitós
per la mort d'una dona
gran a Ulldecona el juliol de
2011, en el transcurs d'un
assalt al seu habitatge, en
el marc de l'operació
'Aladro' i que ha permès
desarticular un grup
organitzat que es dedicava
al robatori de tractors
agrícoles que venien
després a l'estranger. Un
dels detinguts, TB, de 26
anys i nacionalitat
romanesa, és el setè
detingut per la mort
d'Ulldecona, després de les
detencions de tres

persones el juliol de 2011 i
altres tres, un mes més
tard a Suècia, en un
operatiu que va servir
llavors per desarticular un
grup vinculat a robatoris en
domicilis comesos al
Montsià i el nord de la
província de Castelló. La
investigació va determinar
que els lladres van assaltar
a la dona i al seu marit de
matinada i els van
amordassar, si bé l'home
va poder alliberar-se i donar
l'alerta, la dona va morir
presumptament per
l'obstrucció de les vies
respiratòries.

Demà disabte, 17 de març, a les 22 h., espectacle de Quico
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries a la Fila d'Amposta amb
Voldria tindre el talent, dedicat a la jota i a tots els mestres
cantadors de les Terres de l´Ebre.  

Actualitat
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Sí, és una bona ocasió per ja
fixar unes distàncies que po-
drien arribar a ser insalvables.
14 punts amb la possibilitat
de tenir el golaverage a favor
quan en quedaran trenta en
joc són molts com per co-
mençar a tenir a tocar de la

mà la Tercera divisió.
Igualment ho està, però la

històrica temporada de l’equip
de Teixidó podria ser-ho més
encara si es pot guanyar al ri-
val lleidatà. La Rapitenca, ho
hem dit en altres ocasions, ha
fet una feina extraordinària.
Gens fàcil. Amb canvis en l’es-
tructura del club, a nivell  es-
portiu i directiu, trobar els re-
sultats d’aquesta forma tan

repentina no és una empresa
que estigui a l’abast de molts
equips. I la Rapitenca, amb
una bona gestió esportiva,
amb Teixidó al capdavant, ha
sabut trobar l’engranatge ade-
quat per anar disparat cap a
la Tercera divisió. 

Encert amb els fitxatges i
bona combinació amb els ju-
gadors locals i comarcals, va-
lorant l’ajuda dels planters. Un

guió que, ni en millor dels ca-
sos, podia sortir tan bé. Enca-
ra estem al mes de març i diu-
menge l’ascens podria
acaronar-se. Serà qüestió de
temps, però és una bona
oportunitat per fixar més
distàncies.

Raül, expulsat rigorosament
a la Verneda quan havia tornat
a l’equip, serà baixa per san-
ció (s’ha presentat un recurs). 

El Júpiter va fallar un penal
al primer temps d’un partit
equilibrat en el que la Rapiten-
ca va estar força bé en defen-
sa i en el que va tenir més op-
cions clares, amb un gol
anulat a Callarisa en una deci-
sió compromesa de l’assis-
tent. 

Directes a Tercera

La Rapitenca va empatar
diumenge passat a la Ver-
neda (0-0). Un punt que li
permet mantenir distàncies
amb el tercer classificat,
que és l’equip de la Verne-
da, que segueix a 16 punts.
El Tàrrega, segon classifi-
cat, està ara a onze. I diu-
menge, amb baixes sensi-
bles, serà el rival a la
Devesa. Un partit en el que
el camí cap a la Tercera di-
visió pot quedar del tot
aplanat en el cas de guan-
yar-lo, quan mancaran deu
jornades. Si no es pot fer, hi
ha marge suficient per es-
tar tranquils. Però està clar
que és una bona ocasió.

UE RAPITENCA. SOCIS ENTRADA GRATUÏTA. GENERAL: 6 EUROS

La Rapitenca rebrà diumenge (12 h) el Tàrrega, segon classificat, a 11 punts

L’Ascó, amb dubtes, visita el Reddis

M.V.

L’Amposta visita diumenge el
líder, el Prat (12 h)

Sandu, nou fitxatge

Antoni Teixidó, tècnic de la Rapitenca, en una roda de premsa.
CANALTE

La situació econòmica condicio-
narà encara més els pressupos-
tos dels equips la temporada vi-
nent. Per això, el mercat ebrenc
estarà cotitzat en el sentit que
els equips que juguen en les ca-
tegories capdavanteres es vol-
dran emportar els jugadors més
valuosos futbolísticament par-
lant, de les categories inferiors. 

En aquest sentit, ja hi ha un
club que no dorm a la palla. La
seva secretaria tècnica fa
temps que veu partits d’equips
de la comarca i que s’informa
de com estan. I que també se-
gueix els reportatges que ofe-
rim a Canal TE per descobrir o
veure a segons quins jugadors.

La feina ha de començar per
aquí: treballar amb antelació. To-
ta la que es pugui. Segons he
pogut saber, aquest club, que
no nombraré (tampoc fa falta),
ja té en el punt de mira tres ju-
gadors d’equips de Segona ca-
talana i fins i tot els tècnics d’a-
quests equips ja ho saben. I
podrien estar ja aparaulats.

En el nostre futbol s’està
massa habituat a treballar de di-
lluns a dimarts. També ho puc
entendre. D’entrada, poden ha-
ver-hi equips, en general, que
encara no saben en quina cate-
goria jugaran la lliga propera. Ni
tampoc quin tècnic tindran. Per

tant, no és fàcil fer cap mena de
previsió. A més de l’afegit
econòmic que no permet efec-
tuar massa càlculs. 

Així mateix, cal valorar el fet
que hi ha directives que estan
cansades i que ja fan prou en ti-
rar endavant els clubs d’una
temporada a l’altra i que “de la
vinent, ja en parlarem a l’es-
tiu...”.

Llavors ens trobem en què al
mes de juny tot són presses. I
més al juliol, i sobre tot a l’a-
gost.

Que consti que s’ha de fer bé
i parlar ara amb jugadors tam-
poc és fàcil. Perquè al seu club
actual pot molestar-li.

La conclusió és que el mercat
ja es mou.

Jo no arriscaré a fer una ‘tra-
vessa boja’ com la del company
Joaquin Celma en la seva colum-
na de la plana 14. Celma espe-
cula però també, en alguns ca-
sos, pot anar ben dirigit. El
temps li donarà o no la raó. 

Jo l’únic que dic és que qui
pot planificar amb temps per-
què té la fortuna d’agrupar totes
les circumstàncies que li perme-
ten fer-ho, s’anticipa. 
I això, en un mercat reduït i en
època de plena austeritat, és un
punt a favor que pot ser molt
beneficiós.

El Mercat es mou
L’opinió de Michel

DERROTA DOLOROSA AMB EL VIC (1-2) EL TORTOSA GUANYA EL REDDIS (2-0)

Primer acte commemoratiu, de la UE Deltrebre

25è aniversari
NOTICIES

L’Amposta va deixar escapar dis-
sabte passat una nova oportuni-
tat de poder aclarir la seua situa-
ció i tenir opcions de
permanència. Va perdre amb el
Vic, un rival directe (1-2). 
La setmana passada parlàvem
de que el partit era la Final. Era ai-
xí. I es va perdre. Ara no vol dir
que no quedin opcions però si
que és ben cert que aquestes
són complicades. Va ser un altre
cop dur, el segon seguit a casa.
Com el dia del Masnou, l’Ampos-
ta va perdre en temps afegit.
Això sí, mereixent més. Però de
poc serveix aquesta realitat a la
classificació. Afortunadament,
l’Olot va perdre i les places de
permanència estan a set punts
(vuit pel golaverage). Queden deu
jornades. El partit amb el Vic no
podia començar pitjor. Al primer
minut, el porter Fran, que debuta-
va, fou expulsat quan va fer una
falta fora de l’àrea evitant una

ocasió manifesta de gol que ha-
via propiciat una defectuosa ces-
sió de Dominguez. Amb deu,
l’Amposta va afrontar un món per
davant. I cal dir que va fer-ho bé.
El Vic no saber navegar amb un
més i va especular. L’Amposta va
dur la iniciativa del joc i va tenir
les millors ocasions com una de
Becerra o un tret de Gustavo al
travesser. A la represa, més del
mateix. El Vic es va estirar timida-
ment però era l’Amposta, amb un
gran esforç, qui s’avançava en el
marcador amb un gol de penal.
Penal clar que va transformar
Gustavo. Però quan s’havia fet el
més complicat, va mancar tran-
quil.litat i ofici. Va haver temor a
guanyar. Cesc va fer un penal ab-
surd i el Vic va empatar. I acaba-
ria emportant-se els punts en
temps afegit. Derrota dolorosa i
que fa mal. Priva de moltes co-
ses. L’Amposta, afectat, visita
diumenge el líder, el Prat.

A falta de deu partits

El Tortosa ha fet oficial el fitxat-
ge de Sandu. Un jove jugador
Moldavo que es va formar a
l’Ebre Escola i al Tortosa, jugant
amb el juvenil. Va passar al
Remolins-Bítem i també va
jugar al Roquetenc abans de fit-
xar amb l’Amposta, la tempora-
da passada. En aquesta havia
jugat amb la Roda (Albacete),
de la Segona B. Però una lesió
l’ha tingut moltes jornades
absent i el Tortosa l’ha pogut
recuperar amb l’intent del juga-
dor d’agafar un altre cop la
forma i poder tornar a estar en
disposició al mercat la tempora-
da vinent. Es un bon fitxatge
que s’adapta al projecte i pel
que s’ha hagut de fer un esforç
per a poder incorporar-lo dins
del doble objectiu de mantenir
la categoria i baixar el dèficit
que arrosega el club. Sandu
encara no va anar convocat en
el partit contra el Reddis. Un
partit en el que el Tortosa va fer
un pas endavant important
guanyant per 2-0. El primer
temps fou ensopit. El Tortosa

estava ben posat però sense
profunditat mentre que el
Reddis especulava. Va ser el
crac ulldeconenc Albert Arnau
qui va trencar per banda esque-
rra i va aprofitar el desajust
defensiu del rival, sense cober-
tura, per a marcar l’1-0. A la
represa, el partit es va obrir. El
Reddis tindria dues opcions i un
penal reclamat que no va ser-
ho. Es va quedar amb deu. El
Tortosa, ferm en defensa, va
tenir també tres opcions per
sentenciar i va aconseguir-ho
amb un altre gol d’Albert, assis-
tit per Alex. Punts d’or i, de
moment, fora del descens
directe. El partit a Valls (diumen-
ge 16.30 h) també és bàsic.
Contra un rival directe. L’Ascó,
per la seua banda, està molt
compromès després de perdre
contra el Santfeliuenc (0-1), en
un duel marcat per un autogol,
per la manca d’encert i per l’es-
tat del camp. Sis jornades
sense guanyar i lluny de les pre-
visions. Partit clau també
demà, al camp del Reddis. 

Diumenge, abans del partit
de la Tercera catalana, entre
el Deltebre i el Perelló, va
tenir lloc el primer acte com-
memoratiu del club del Delta
amb motiu del seu 25è ani-
versari. 
Gervasi Aspa, alcalde de la
localitat, i Jordi Torres, regi-
dor d’esports, van presidir-
lo. 
El màxim responsable direc-

tiu actual del club, Carlos
Garcia, va obrir l’acte en el
que es va presentar la bufan-
da commemorativa de l’ani-
versari i es va fer un reconei-
xement als presidents que
ha tingut el club en aquests
25 anys: Joan Ventura,
Benjamí Vizcarro, Francesc
Castells, José Juan Salvador
Borràs, Leocadio Ventura,
Carlos Marin i Agustí Rovira. 

Una victòria deixaria
els rapitencs amb un
peu i mig a la Tercera

divisió.
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El R. Bítem va tenir orgull i caràcter dissabte passat a Bonavista. Les
incidències que van poder succeir al partit d’anada van tenir resposta,
tal com es va dir aquell dia. De totes formes, l’equip de Nacho, cons-
cient que no pot fallar per seguir vinculat al tren capdavanter de la clas-
sificació, va anar per feina i va resoldre al primer temps, amb els gols
de Sergio Ruiz (2) i de Jota, a més de tenir altres ocasions com un gol
anulat al propi Jota. Però la temperatura de l’ambient va pujar després
del descans quan les amenaces van incrementar i Sergio Ruiz va es-
tar en el punt de mira. El joc local, segons fonts consultades, va pas-
sar a ser més violent. L’àrbitre i el R. Bítem van estar coaccionats. El
Bonavista va fer el gol i va gaudir d’altres ocasions. Però Marc va evi-
tar-les. Tot i l’ambient ferèstec que va existir, el R. Bítem va poder sor-
tir ‘viu’ i amb els tres punts que era el que li interessava. Segons el re-
sultat d’El Morell, també es un candidat per la segona plaça.   

El R. Bítem pot amb les coaaccions i les
amenaces sofertes a Bonavista (1-3)

SEGONA CATALANA

El Gandesa va guanyar 4-0 el Catllar. Una altre festival, sobre tot
a la segona part, quan va passar per sobre el seu rival. La primera
part, tot i el gol matiner de Soriano, va ser poc intensa. Però a la re-
presa, el Gandesa va decidir. Soriano, a la sortida d’un córner, va
marcar el 2-0. I el Gandesa, llavors, va lluir-se. Roger, arran d’una
gran jugada individual va establir el 3-0. I ja al final, la lluita incansa-
ble de Soriano, l’heroi del duel, va propiciar el gol de Genís. El Gan-
desa, també a la ‘pomada’ és quart. Oscar Gilabert va tornar a jugar.

El Gandesa il.lusiona a la seua afició,
amb una golejada contra el Catllar

SEGONA CATALANA

La resposta actual dels equips ebrencs confirma que tenen possibi-
litats de lluitar amb el Morell i el Torredembarra. Era el que es reclama-
va, però fins ara no havia pogut ser perquè no havien estat regulars i
els dos primers, en canvi, sí. Ara, comencen a ensopegar. El Jesús i
Maria també somia. Va guanyar el Camp Clar (2-1). A la primera mei-
tat, Francesc va fer l’1-0 però els visitants van empatar, tot i que els lo-
cals van tenir opcions per decidir. La represa fou travada. Un gol d’Al-
bert va destapar l’euforia. Lògica. Deu jornades sense perdre.

Camí d’un nou rècord:
Deu jornades sense perdre

UE JESUS I MARIA

Olímpic i Catalònia van empatar, diumenge passat (3-3). Els locals
afrontaven el partit amb nombroses baixes i per això, principalment en
defensa, el tècnic Narcís va haver d’improvisar. El Cata, d’entrada, va
ser letal i Aleix va posar-lo per davant amb el 0-2. Ivan Lagunas va aga-
far responsabilitats i es va ficar l’equip a l’esquena aconseguint dos
gols. A la represa, amb el partit obert, Saladie va fer el 3-2. Lluís aca-
baria empatant. Un punt que no satisfà a cap dels dos equips que, en
la jornada vinent, afronten una nova final per fugir de la zona delicada.

Una altra final: el Catalònia rebrà el Jesús i
Maria i l’Olímpic a l’Alcanar

SEGONA CATALANA

El Roquetenc, sisè classificat, a
dos punts de la tercera plaça, vi-
sita demà dissabte el Morell, se-
gon. Per als de Roquetes, a vuit
punts del proper rival, és el da-
rrer cartutx per poder tenir al.li-
cients d’enganxar-se a la segona
plaça. Però, a més del seu lògic
interès per aconseguir-ho, també
està el d’altres equips ebrencs
que romandran pendents d’a-
quest partit per poder disposar

de més opcions d’acostar-se a la
segona plaça. Principalment l’Al-
canar, que ara està a només sis
punts.  Per tant, un partit d’a-
quells que poden marcar la tem-
porada, el que resta d’ella. D’al-
tra banda, el Roquetenc va
empatar dissabte passat en el
derbi contra la Cava (2-2). Un
partit ensopit al primer temps,
del que només cal destacar un
penal comès sobre el local Dani.

Brigi va fer l’1-0. La represa va
ser més interessant. Jaime, apro-
fitant un xut de Pau i desviant la
pilota amb el pit, va empatar.
Amb el duel obert ia amb tendèn-
cia a trencar-se, Franklin va re-
cordar a Roberto Carlos amb el
gol del campionat. Des d’uns 30
metres, va engaltar un obús, tal
com li venia la pilota. Aquesta va
anar a l’escaire. Però la Cava, re-
forçat per la millora de resultats,

va refer-se i Jaime, poc després,
no donava opció al Roquetenc a
armar-se amb una jugada que va
suposar un penal per unes mans
de Llorenç. Jaime tornava a em-
patar. El partit va acabar obert,
però sense més opcions excep-
te una rematada del local Borrull
al travesser. L’estat del camp va
condicionar i el tècnic roquetenc
diu que s’han de buscar solu-
cions, d’alguna manera. 

Tots amb el Roquetenc!!!
L’equip de Camarero visita el Morell, segon classificat

SEGONA CATALANA

Acció del gol de l’empat a un, obra de Jaime.

CANAL TE

Una victòria dels de
Roquetes deixaria encara

més oberta la segona plaça

Emoció

Fa un any, a Alcanar es va viure
una festa del futbol. Tot el poble
vadonar suport al seu equip, que
llavors rebia el Valls. I era l’opor-
tunitat d’enganxar-se a les prime-
res dues places. Un incentiu. Per
promocionar aquell partit amb el
Valls es va fer un cartell amb “Els
Espartans” com a reclam. Va ser
el partit dels “Espartans” cana-
reus. Ha passat un any i els “Es-
partans” han tornat. La situació
és similar. L’Alcanar és tercer, a
sis punts de la segona plaça que

ocupa el Morell, equip que l’ha de
visitar d’aquí unes jornades en un
duel que potser idèntic al del
Valls, l’any anterior. De fet, “Els
Espartans” canareus ja van
aparèixer diumenge, en la dura
batalla contra el Salou. Els visi-
tants, millor al primer temps, van
imposar-se a un Alcanar que no
trobava el seu lloc al camp. I es
van avançar amb el 0-2, si bé en
el primer gol va haver-hi falta a
Rodri. A la represa, tot va can-
viar. El partit era intens, brusc i

estava escalfat, amb expulsions
a dos jugadors de la banqueta lo-
cal. Edu Aguilar va originar el
canvi amb el primer gol, de falta.
Molas, de penal, empatava (60’).
El penal va suposar expulsió. La
maquinària ofensiva local es va
posar en marxa. Però el Salou,
amb nou, crispava el partit i l’am-
bient. La Fanecada va tornar a vi-
brar i a fer costat al seu equip.
Amb aquest entorn de partit de
futbol històric, va propiciar-se la
remuntada, a darrera hora. Edu,

el mestre, va transformar una al-
tra falta (85’). I Gilabert, amb un
gran gol, aconseguia el 4-2 en
temps afegit, amb el Salou amb
vuit sobre el camp. La Fanecada
va esclatar L’Alcanar, un altre
any, està allí. Il.lusionant. Sap tro-
bar la fòrmula per concentrar ju-
gadors locals entregats i fitxat-
ges ‘estelars’ que s’adapten.
L’equilibri. A somiar!. Diumenge
nova final, a Móra d’Ebre. 

Tornen Els Espartans d’Alcanar
Estan a només sis punts de la segona plaça

SEGONA CATALANA

El Salou va avançar-se amb
el 0-2. Edu Aguilar va

liderar la remuntada, en els
darrers minuts

Remuntada èpica
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El Pinell, després de tres derrotes seguides, afrontava “el partit de la
temporada per no haver de patir”. Contra el Tivenys. Els pinellans,
després d’avançar-se al primer temps, amb el gol de Mario, de pe-
nal, van sentenciar a la represa a través de Sergi (2) i de Cornejo, de
falta, ja al final. Els pinellans respiren mentre que el Tivenys s’estan-
ca i ja espera el partit de demà per refer-se i seguir somiant amb la
permanència. D’altra banda, el Perelló s’estabilitza amb el segon
triomf seguit. Va guanyar al camp d’un Deltebre que segueix tenint el
seu déficit a casa. Mohedano, que debutava, va fer el 0-1 en una pri-
mera part de més domini del Perelló. El gol (40’) va fer mal als locals.
Els perellonencs van poder decidir a l’inici de la represa i van marcar
el 0-2, amb un gran gol de Chacon. Però el Deltebre reaccionà amb
l’1-2 (Pastor) i va tenir opcions d’empatar. Amb la derrota, el Deltebre
no pot allunyar-se de la zona que potser compromesa.  

Pinell i Perellló agafen aire 
amb les victòries 

TERCERA CATALANA

El Santa Bàrbara va guanyar el Sant Jaume i confirma la seua millora,
allunyant-se de les places delicades (és vuitè). Bona reacció, sabent so-
frir. No obstant, com en els darrers sis partits a casa, van ser els visitants
els qui van avançar-se en els primers minuts, quan Ismail aconseguia el
0-1. I, poc després, Pau Tomàs, un dels darrers fitxatges, marcava el 0-
2 quan el S. Jaume millor estava i va gaudir d’altres opcions per fer el ter-
cer. No va ser així i en dos moments claus, minut 43 del primer acte i als
trenta segons de la represa, Jonatan i Cornejo empataven. El propi Jona-
tan, de falta, marcava el 3-2, avançada la represa. El duel va acabar obert
amb un penal no assenyalat a cada àrea. Rumbau va debutar amb el S.
Jaume amb qui ha tornat Fouat. Bona imatge, tot i la derrota i la seua si-
tuació. Els jugadors demostren que senten els colors. El S. Bàrbara es-
tava gestionant un fitxatge mediàtic que no es produirà. Finalment, dir que
l’alternativa directiva a S. Bàrbara està en marxa i fins i tot ja es parla que,
amb ella, tornaran jugadors locals que estan jugant en categoria superior. 

El Santa Bàrbara referma la seua ascensió 

L’ALTERNATIVA DIRECTIVA JA ESTÀ A PUNT

El Vilalba, cinquè a la taula es va avançar, al camp del Catalònia, amb
els gols d’Abdul, al primer temps, i de Rafa (jugada de Yalti), al segon.
Semblava que tenia el partit controlat. No obstant, no va ser així per-
què no estava del tot ben posat i el Catalònia, amb orgull, va iniciar la
remuntada amb un penal (Carlos Asin). En temps afegit, Toni Barberà
va empatar. Un punt que no li permet al Catalònia aclarir la seua situa-
ció per la salvació. Amb l’1-2, Fontanet fou expulsat i Veri va acabar so-
ta els pals visitants. D’altra banda, el Corbera, després de moltes jor-
nades, surt del descens en guanyar el Godall en una final en la lluita
per la permanència. Els godallencs guanyaven 1-3 a la represa, però
Jordan, Dani i Ruben (aquest en temps afegit) van remuntar. 

El Cata remunta contra el Vilalba mentre que
el Corbera surt del descemns

TERCERA CATALANA

L’Aldeana va empar diumenge passat contra la Sénia (0-0) en un duel
en què els dos equips van jugar amb molta intensitat defensiva i en el
que, tot i no haver-hi gols, va ser atractiu per la incertesa del marca-
dor i per l’actitud dels dos equips. Els locals, tot i les baixes en defen-
sa, van estar força bé al darrera, controlant els ràpids jugadors se-
niencs. Els del Montsià, per la seua part, també van estar molt segurs
en el plànol defensiu però sense poder tenir profunditat perquè va ser
un partit en què les defenses es van imposar a les davanteres. L’em-
pat final va ser considerat com a just per uns i altres. L’Aldeana és si-
sena mentre que la Sénia ara ocupa la tercera plaça. L’Aldeana torna
a jugar a casa diumenge pel canvi d’ordre de la primera volta. Rebrà
el Móra la Nova equip en línia descendent i que té la baixa del seu re-
ferent ofensiu: Ezequiel, mentre que el pichichi Magí es dubte. Els al-
deans ja fa tretze jornades que no perden, a quatre de fer una volta. 

UE Aldeana: ja van tretze jornades
seguides sense perdre

TERCERA CATALANA

L’Ametlla va guanyar el Móra la Nova (4-2) i, d’aquesta manera, es refà
de la derrota a la Sénia, a més de recuperar la segona plaça de la tau-
la. Els de la Cala van ser superiors al primer temps quan van avançar-
se amb el gol de Sam i van gaudir d’altres ocasions. A la represa, però,
sense dominar de forma tan accentuada i sense disposar de tantes
oportunitats, van ser resolutius i en dos contraatacs van ampliar l’avan-
tatge fins el 3-0, amb els gols d’Avraham i de Morillo. El Móra reaccio-
nar a i en un minut (80 i 81) reduia perillosament distàncies. Però un
gol d’Héctor, de falta, va sentenciar a poc del final amb el 4-2. L’Amet-
lla vista en la jornada vinent el camp del Sant Jaume. El Móra la Nova
segueix compromès i és que en les darreres onze jomades només ha
guanyat un partit. I torna a jugar fora, diumenge.

L’Ametlla es recupera amb el triomf
contra un Móra la Nova en hores baixes

TERCERA CATALANA

El Camarles va guanyar al camp de l’Horta (2-3). Al primer temps, el
partit va ser anivellat, amb més sensació de perill dels locals que, no
obstant, no van aprofitar-la per marcar. A la represa, amb el 0-0, es
va veure el millor registre del Camarles en uns primers 25 minuts per
a recordar, amb intensitat i efectivitat en les jugades. Un gol en pro-
pia porteria dels locals, arran d’un córner, va significar el 0-1. El juve-
nil Isma feia el 0-2 i Dani Badea, de falta magistral, aconseguia el 0-
3. L’Horta, amb el partit molt coll amunt, va reaccionar en els darrers
minuts amb els gols de Joel i d’Isaac però no va poder empatar. 

El Camarles segueix quart i és la revelació. Marc Prades, que va te-
nir una oferta d’un equip de categoria superior, continua.  L’Horta, per
la seua banda, porta set jornades sense guanyar (2 punts de 21). No
pot trencar la inèrcia negativa en la que ha entrat i s’acosta a la zona
més delicada de la taula, tot i que encara amb marge d’errada. El pro-
per partit a Tivenys és molt important, en tots els als aspectes.

CF Camarles té el premi a una aposta
atrevida i també a la feina ben feta

TERCERA CATALANA

L’Ampolla va guanyar al camp
de l’Ulldecona (0-1) i manté el
liderat. No va ser un triomf fàcil
de l’equip de Cotaina perquè el
partit va ser molt travat i
l’Ulldecona va aplicar bé el seu
plantejament amb molts juga-
dors per darrera de la pilota i
esperant les opcions al contra-
atac. D’aquesta forma, el con-
junt ulldeconenc va dificultar
els intents de l’Ampolla i el par-
tit, en general, no va oferir oca-
sions a les porteries. Per això,
possiblement, l’empat sense
gols hagués pogut fer justícia.
Així ho consideraven els locals:

“vam fer el millor partit de la
temporada, tot i que teníem
diverses baixes i vam jugar
amb dos juvenils a l’equip ini-
cial. Vam aguantar bé i fins i tot
vam gaudir de les nostres
opcions. Tot això davant del
millor equip del grup. Per tant,
ens quedem amb un mal cos
per la derrota però sent opti-
mistes de cara el futur. Jugant
així ens en sortirem”.
L’Ulldecona segueix en una
zona perillosa, prop de la de
descens. 
Miquel Cotaina, tècnic de
l’Ampola, recordava que “va

ser un partit molt travat, amb
poques opcions, en general.
Potser nosaltres en vam tenir
més i penso que si algú merei-
xia guanyar va ser l’Ampolla.
No obstant, em va agradar
l’Ulldecona i si juga amb aques-
ta intensitat i bona actitud, no
ha de tenir problemes per sor-
tir de la posició que ocupa i
assolir la permanència”.
Robert Cabrera, un jugador
decisiu amb els seus gols, va
marcar la diferència avançada
la represa amb un gran gol,
amb un tret enverinat. 
Era el 0-1. Un resultat que

l’Ampolla va saber conservar.
El duel va significar la tornada,
ara com a rivals, de jugadors
ulldeconencs que juguen actu-
lament amb l’Ampolla.
El líder rebrà en la jornada
vinent el Santa Bàrbara, un
dels equips més en forma del
campionat i que ha sumat 16
punts dels darrers 21 en joc.
Una altra prova per a l’Ampolla,
per a la seua fortalesa al cap-
davant de la taula. 
Les properes jornades, abans
del visitar la Cala, són claus per
al conjunt que entrena Miquel
Cotaina.   

Robert lidera la victòria del líder
L’Ampolla supera, amb un triomf a Ulldecona, la primera prova com a líder

TERCERA CATALANA

La passada jornada el R.-Bítem visitava el
camp del Bonavista. En el partit de la prime-
ra volta van haver-hi algunes incidències i allí
els esperaven amb ganes. Els hi van dir de
tot menys guapos. La por dels membres del
R.-Bítem estava palesa. Van cridar als
Mossos d'Esquadra, es van presentar però
en una estona van marxar. 
El míster Nacho, veient què podia passar, va
canviar alguns jugadors que corrien perill de
caure lesionats, els va posar i en la segona part els va substituir.

Una altra història de la Segona catalana. El diumenge, un entrena-
dor d'aquesta categoria va arribar a casa i com cada jornada, la
seva dona abans de donar-li mimitos, li va deixar anar el sermó de
sempre “És que aquest jugador no corre, és que t'has equivocat
en aquest altre“. Així cada diumenge que el seu equip no guanya,
és el mateix sermó: “és que si féssim el que el tu dius acabaríem
amb set jugadors cada diumenge”, li comenta el míster. Són histò-
ries per no dormir i tan veritables com que aquesta categoria
aquesta temporada que ha pujat de nivell arran dels descensos de
quatre equips de Preferent (el Catllar, el Roquetenc, el Morell i el
R.-Bítem) i a més s'ha emplenat de jugadors de categories supe-
riors. En aquesta campanya més que mai, no hi ha partit fàcil, qual-
sevol rival pot guanyar, cada jornada és una final, el que podria ser
millor equip, el Super Alcanar que té cinc jugadors de Tercera divi-
sió (Rodri, Gilabert, Vates, Molas i Edu ) hauria d'estar capdavan-
ter destacat, la Canonja que cada setmana fitxa a un jugador de
gran nivell (Edu Maestre, Jerez, Velillas) no pot sortir del pou. Hi ha
equips amb més poder en aquesta lliga d'aquestes comarques,
però com la llei del futbol no és matemàtica, és el Gandesa, la
revelació ja que és l'únic equip d'aquestes terres que és capaç de
marcar dos gols en camp contrari. El míster Enric, l'any passat va
salvar a aquest equip amb la seva arribada i en aquesta tempora-
da els ha portat al cel, mentre el Jesús Catalònia ja porta tres tem-
porades sofrint per mantenir la categoria malgrat tenir a l'estel,
Aleix, que només somia amb ficar i ficar. Ficar-la dins. Amb tota
seguretat la propera temporada pot haver-hi rècord d'equips d'a-
questes terres. La Cava, l'Alcanar, el Roquetenc, el Remolins-
Bítem, el Gandesa, el Jesús i Maria tenen assegurada la plaça; el
Cata ha de confirmar-la i només l'Olímpic ho té més complicat.
Poden estar-hi l’Ampolla i l’Ametlla i, a la vegada, cal esperar per
saber si el Tortosa o fins i tot l’Ascó hi seran o no. En l’apartat de
les banquetes ja poden haver-hi previsions de canvis. S’estan pre-
nent mesures i poden haver-hi novetats quant a fitxatges. Jo sí els
asseguro (assumeixo la responsabilitat) que poden haver-hi un
gran vaivé de canvis en les banquetes. Si hagués de fer una tra-
vessa boja per encertar un 75 % d'encerts aquesta seria: Nacho
al Tortosa, Guillermo a l’Amposta, Narcís al Pinell, al Gandesa o al
R. Bítem, Enric Aleixendri al Tortosa o al R.-Bítem, Ximo Talarn al
Roquetenc o Gandesa i David Torres preparant entrepans com fa
cada diumenge per als desplaçaments que el seu equip fa quan
juga a Tarragona. Es més, els diré que fa 50 entrepans; això és
amor al club. Aquest entrenador vol prendre's un any sabàtic. Si
s'avorrirà, que serà el Jesús i Maria sense ell? S’equivoca en dei-
xar aquest club que està passant un dels millors moments de la
seva història. 

D’altra banda, s’ha de destacar en aquesta segona cata-
lana la davantera que han agafat el Torredembarra de Rosado i això
que té 38 anys   marca gols com rosquilles i un Morell que fitxa cada
setmana a una  estrella, el recentment fitxatge Ferri (se'ls va lesio-
nar el primer partit) que va marcar 24 gols a Preferent la passada
temporada i dintre de tres jornades torna Manel Cazorla. 
L'únic equip ebrenc que podria encara aspirar a cotes majors és
l'Alcanar, si guanya el diumenge a l'Olímpic farà un pas de gegant,
però perquè aquest equip pugui ascendir, alguna de les seves estre-
lles ha de córrer una mica més els diumenges i ser un equip més
unit i compacte, només així podran aconseguir cotes majors. La lliga
està més oberta que mai, només hi ha una cosa segura, el Morell i
el Torredembarra, un dels dos quedarà en 1 o 2 lloc, quant a des-
censos l'Olímpic és el màxim candidat a tornar a la tercera catalana,
tant de bo no es compleixi. Necessita reforços i unió en un vestidor
que està a mort amb Narcís. 
Entre el gran dubte, que pogués haver-hi un gran desastre en els
descensos, doncs l'Ascó, el Tortosa, el Valls i el Torreforta estan
immersos, a Torreforta no cobren fa set mesos, a l'Ascó les seves
estrelles no agafen un bon ritme, al Valls, la directiva va presentar la
dimissió al febrer i al Tortosa hi ha el dubte de si aguantaran la pres-
sió els jugadors que ja porten temporades acariciant el descens. 

El lloable d'aquesta categoria de 18 conjunts, és que hi
ha vuit equips d'aquestes terres o sigui, gairebé la meitat, i mante-
nint el tipus, la propera temporada poden haver-hi més, enfront d'un
potencial de població a la zona de Tarragona que es multiplica per
quatre. 
Aquesta és la grandesa dels equips d'aquestes comarques, cadas-
cun amb la seva particularitat, però fent les coses amb sentit
comú, tots tenen filial, menys l'Olímpic i el Gandesa. 
La grandesa d'aquests equips que donen vida a aquesta catego-
ria representant a les Terres de l'Ebre mereix un aplaudiment total.

Segona catalana: històries per a no dormir

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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Millora la teva salut
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

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

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

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

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

FES LA PRIMERA CONSULTA AQUEST MES, PER LA MEITAT DE PREU 
PROMOCIÓ AQUEST MES 35€. 

ANÀLISI DE LA POSTURA I DE L'EQUILIBRI
DETECCIÓ DE SUBLUXACIONS

EXAMEN NEUROLÒGIC I ORTOPÈDIC ESPECÍFIC DE LA QUIROPRÀCTICA 
UN INFORME COMPLET SOBRE L'ESTAT DE LA SEVA COLUMNA VERTEBRAL

REBECCA A JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÁCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095

Que pot produir una 
columna vertebral desequilibrada?
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Tivenys-Horta (16.30 h)
Diumenge

Vilalba-Perelló (16.30 h)
Godall-Catalònia (16.30 h)

la Sénia-Corbera (16 h)
Aldeana-Móra la Nova (16.30 h)
Sant Jaume-L’Ametlla (16.30 h)

l’Ampolla-S. Bàrbara (16 h)
Camarles-Ulldecona (16.30 h)

Pinell-Deltebre (16.30 h)

RESULTATS
23a jornada Tercera catalana

L’Ametlla-Móra la Nova 4-2

Horta-Camarles 2-3

Catalònia-Vilalba 2-2

Aldeana-la Sénia 0-0

Corbera-Godall 4-3

Ulldecona-l’Ampolla 0-1

Deltebre-Perelló 1-2

S. Bàrbara-Sant Jaume 3-2

Pinell-Tivenys 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 23 41 14 54

2. l’Ametlla 23 60 20 53

3. la Sénia 23 46 23 51

4. Camarles 23 46 31 42

5. Vilalba 23 45 36 36

6. Aldeana 23 39 38 34

7. Pinell 23 50 37 33

8. S. Bàrbara 23 41 39 32

9. Sant Jaume 23 38 32 32

10. Perelló 23 39 32 31

11. Horta 23 44 47 31

12. Móra Nova 23 49 53 28

13. Deltebre 23 32 35 28

14. Corbera 23 35 53 22

15. Ulldecona 23 23 43 21

16. Tivenys 23 28 51 20

17.  Godall 23 31 66 13

18. Catalònia 23 28 75 13

Tercera catalana

RESULTATS

2a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

R. Bítem-Flix 1-4

Bot-Atlas 0-2

Campredó-Benifallet 4-0

PROPERA JORNADA 

R. Bítem-Bot (dissabte 15.30 h)

Atlas-Campredó (diumenge 16 h)

Flix-Benifallet (diumenge 16.45 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Atlas 2 4 0 6

2. Campredó 2 5 1 4

3. Flix 2 5 2 4

4.Benifallet 2 2 5 3

5. Bot 2 1 4 0

6. R. Bítem 2 1 6 0

RESULTATS
3a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Alcanar-Xerta 6-0
Benissanet-Tivissa 4-1
Ginestar-Rasquera 2-1
Roquetenc B, descansa

PROPERA JORNADA 

Tivissa, descansa

Rasquera-Benissanet (diu 16.30 h)

Xerta-Ginestar (diu 16.30 h)

Roquetenc-Alcanar (16.30 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 3 10 1 9

2. Benissanet 2 4 1 4

3. Ginestar 3 4 4 4

4. Roquetenc 2 4 4 3

5. Rasquera 3 4 4 3

6. Tivissa 3 5 9 3

7. Xerta 2 1 9 0

Quarta catalana

Chacón, arran d’una bona jugada, va fer el 0-2, a favor del Perelló.

Els
resultats

de la
jornada

El Perelló va guanyar a
Deltebre en un duel amb

doble valor en la lluita per
allunyar-se de la zona

compromesa de la taula.

Doble valor
PRÒXIMA JORNADA  

Masnou-Santboià
Manlleu-Gavà

Espanyol-Europa
Gramanet-Terrassa

Pobla Mafumet-Balaguer
Vilanova-Olot

Cornellà-Muntanyesa
Castelldefels-Vilafranca

Prat-Amposta (diumenge 12 h)
Vic-Rubí

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 28 16 7 5 39 19 55
2. Espanyol 28 12 12 4 40 19 48
3. Terrassa 28 14 6 8 46 43 48
4. Pobla Mafumet 28 12 10 6 34 18 46
5. Manlleu 28 13 6 9 54 42 45
6. Vilafranca 28 13 5 10 37 37 44
7. Rubí 28 12 6 10 47 37 42
8.  Cornellà 28 10 12 6 34 25 42
9. Castelldefels 28 10 8 10 33 34 38
10. Gavà 28 10 7 11 34 37 37
11. Santboià 28 10 7 11 29 34 37
12. Balaguer 28 10 7 11 24 34 37
13. Europa 28 10 6 12 27 31 36
14. Muntanyesa 28 8 11 9 29 37 35
15. Vic 28 8 9 11 31 32 33
16. Vilanova 28 8 9 30 46 36 33
17. Olot 28 7 10 11 36 42 31
18. Gramanet 28 7 8 13 29 39 29
19. Amposta 28 6 6 16 35 53 24
20. Masnou 28 4 8 16 26 45 20

Tercera divisió RESULTATS
28a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Rapitenca-Tàrrega (diumenge 12 h)

Vista Alegre-Júpiter

Santfeliuenc-Olimpic Can Fatjó

Reddis-Ascó (dissabte 17 h)

Valls-Tortosa (diumenge 16.30 h)

Martinenc-Almacelles

Olesa-Viladecans

Iberiana-Torreforta

Sants-Igualada

RESULTATS
23a jornada, Primera catalana

Torreforta-Olesa 3-4

Júpiter-Rapitenca 0-0

Ol. Can Fatjó-V. Alegre 1-1

Ascó-Santfeliuenc 0-1

Tortosa-Reddis 2-0

Viladecans-Martinenc 0-5

Sants-Iberiana 1-0

Almacelles-Valls 2-1

Igualada-Tàrrega 0-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 23 37 11 54

2. Tàrrega 23 43 30 43

3. Júpiter 23 48 30 38

4. Vista Alegre 23 44 37 38

5. Reddis 23 33 25 37

6. Martinenc 23 37 30 37

7. Santfeliuenc 23 28 26 36

8. Sants 23 36 30 35

9. Iberiana 22 38 39 32

10. Torreforta 23 41 42 30

11. Igualada 23 37 44 29

12. Valls 23 31 40 29

13. Ascó 23 31 28 28

14. Tortosa 23 33 41 27

15. Viladecans 23 28 34 26

16. Almacelles 23 33 40 25

17.  Olimpic 23 23 34 24

18. Olesa 22 18 58 10

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Morell-Roquetenc (16 h)
Calafell-Vilaseca (17 h)

Catalònia-Jesús i Maria (16.30 h)
Camp Clar-Torredembarra (17 h)

Diumenge
la Cava-Salou (16 h)

R- Bítem-Canonja (16 h)
Catllar-Bonavista (12 h)

Cambrils-Gandesa (17 h)
Olimpic-Alcanar (17 h)

RESULTATS

23a jornada, Segona catalana

Roquetenc-la Cava 2-2

Torredembarra-Cambrils 2-2

Bonavista-R. Bítem 1-3

Canonja-Calafell 1-2

Jesús i Maria-C. Clar 2-1

Alcanar-Salou 4-2

Gandesa-Catllar 4-0

Vilaseca-Morell 3-1

Olimpic-Catalònia 3-3

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 23 52 21 51

2. Morell 23 52 30 47

3. Alcanar 23 47 39 41

4. Gandesa 23 47 35 40

5. R. Bítem 23 48 34 39

6. Roquetenc 23 41 31 39

7. Jesús i Maria 23 47 35 38

8. Salou 23 34 34 36

9. la Cava 23 41 44 35

10. Catllar 23 40 40 34

11. Catalònia 23 40 37 29

12. Camp Clar 23 34 41 28

13. Cambrils 23 42 40 27

14. Calafell 23 29 45 25

15. Olimpic 23 33 48 22

16. Vilaseca 23 29 49 19

17. Canonja 23 20 33 18

18. Bonavista 23 21 61 11

RESULTATS
3a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2
Jesús i Maria-Arnes 3-2
la Galera-Ascó 0-0
Deltebre-la Cava 0-1
Batea, descansa.

PROPERA JORNADA 

Jesús i Maria, descansa

Ascó-Batea (dissabte 18.30 h h)

la Cava-la Galera (dissabte 17 h)

Arnes-Deltebre (diumenge 16.30 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 3 6 3 7

2. Batea 2 8 1 4

3. Ascó 2 5 2 4

4. la Cava 2 2 1 4

5. la Galera 3 2 2 3

6. Deltebre 3 1 7 1

7. Arnes 3 2 10 0
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA JORDI PITARQUE

Es va celebrar a Banyoles, el
cap de setmana passat,  el XIV
Campeonato de España de Se-
lecciones Autonomicas i la Copa
de SM El Rey. Catalunya ha estat
brillant vencedora de la Copa del
Rey, competició reservada a ju-
venils i sèniors, amb uns resul-
tats espectaculars, imposant-se

a totes les finals menys una amb
un balanç de onze medalles d'or
i una de plata.La Selecció Cata-
lana ha estat també , per tercer
any consecutiu, brillant Campio-
na d'Espanya de seleccions au-
tonòmiques. L'aportació dels re-
mers de les Terres de l´Ebre ha
estat decisiva. El grup de re-

mers del Club Nautic Amposta
ha estat el mes nombrós amb
18 remers. També ha estat im-
portant l'aportació del Club de
Rem Tortosa, amb 9 remers
Aquests resultats refermen la
bona feina que es fa en el rem
olímpic català i a les Terres de
l´Ebre en especial.

Catalunya, campiona d’Espanya
REM

El sènior femení va perdre en un duel emocionant
CLUB VOLEI ROQUETES

El Delta Sporting després de guanyar el Tivissa per 4 a 0 s’ha aploclamat campió de la lliga: 10
partis guanyats, 2 d’empatats i nomes 1 de perdut. El duel contra el Tivissa va ser plàcit i molt
tranquil, sobre tot la segona part quan l'equip del Delta va demostrar ser superior i llavors van
arrivar els gols de Clemente, Xavi, Marc i Ruben. Satisfacció per estar a la segona ronda en la
que el Delta Sporting començarà a jugar a partir del 31 de març, amb una altra lliga de 6 equips,
i 10 partits. El Marçà i el Riba-roja també estan classificats. De l’altre grup: el Reus Masvi, Al-
tafulla i Platense de Calafell.

Delta Sporting. Campió del seu grup (4-0) 

En el play-off d’ascens, l’Atlas va fer un
pas de gegant en guanyar a Bot (0-2).
També van fer-lo el Flix i el Campredó
que van golejar al R. Bítem (1-4) i al
Benifallet (4-0), amb qui va debutar
Bertolin. Els tres equips, passades tres
jornades, marquen distàncies, tenint ja
un lleuger avantatge. En la jornada
vinent, l’Atlas rebrà el Campredó i el Flix
al Benifallet. Es evident que tot està
obert però en una competició tan ràpida
com aquesta, les ensopegades tenen
moltes més conseqüències.
En la Copa Terres de l’Ebre, al grup 1,
l’Alcanar no perdona i és líder en solitari
després d’haver guanyat els tres partits.
El darrer, amb golejada, contra el Xerta.
I al 2, el filial del Jesús i Maria n’és el
líder, refermant, les seues possibilitats,
en vèncer l’Arnes per 3-2. En la jornada
vinent descansa.

Atlas, Flix i Campredó
marquen distàncies

QUARTA CATALANA

Masdenverge-Alcanar,3-0
Aldeana-Olimpic,3-0
Benifallet-Arnes,0-6
Falset-Ginestar,6-0
Gandesa-S. Bàrbara,2-3
R. Bítem-Rapitenca,0-4
Jesús i Maria-Tortosa Ebre,1-2
Ulldecona-la Cava,8-3 
Classificació: Ulldecona, 59; la Cava,
55; Arnes, 45; Rapitenca, 43; Falset,
42; Tortosa Ebre, 42; S. Bàrbara, 36;
Aldeana, 35; R. Bítem, 25; Ginestar, 24;
Benifallet, 23; Gandesa, 18; Jesús i
Maria, 14; Masdenverge, 13; Olimpic, 5;
Alcanar, 3. Propera jornada:
Rapitenca-Benifallet; Arnes-Aldeana; la
Cava-R. Bítem; Olímpic-Falset; Tortosa
Ebre-Masdenverge; Ginestar-S.
Bàrbara; Alcanar-Ulldecona i Jesús i
Maria-Gandesa.

L’Ulldecona goleja i amplia
distàncies en el liderat

FUTBOL FEMENÍ

El sènior masculí, tot i recuperar jugadors, va perdre C.V.Mataró per 1-3 amb parcials (16-25, 26-28, 25-
19 i 11-25). El sènior femení  va caure amb el C.E.Hortons en un partit emocionant en què les locals van
avançar-se amb el 2-0 però van veure com el rival va remuntar. El cinquè set, emocionant, es va decidir
per petits detalls quedant finalment 2-3 amb parcials (25-19, 25-17, 22-25, 18-25 i 14-16).
La pròxima setmana, els seniors es desplacen fora. Dissabte per la tarda, l'equip femení va al camp de
l'Escola Pia Granollers "B" i el masculí diumenge pel matí a Igualada. Els cadets reben al C.E.Roca.
Sobre el juvenil, la fase final ja té dia i lloc. Es celebrarà el 31 de març i 1 d'abril al C.N.Sabadell. Seu
que ja era d'esperar, tot i que n’hi havien d’altres per celebrar la final. Per més, “la setmana passada ens
van comunicar que la final també variarà. Abans es feien semifinals i finals entre els equips classificats,
i ara ens han dit que serà tots contra tots. També rares coses que ens demostra la Federació catalana
de voleibol. Sempre afavorint als de casa".

Jornades esportives a Alcanar
Amb el nom d'’Alcanar, Cruïlla de Senders', aquest cap de setmana, se celebraran unes jornades esportives
sobre 'L'esport i les curses de muntanya des d'amateur fins a competició, vist des de diferents edats'. Demà,
a las 20, a l’edifici Joan Gil (Serveis Agraris) se realizatzarà una mesa rodona oberta al públic a càrrec de las
seleccions Catalana i Valencia. D’altra banda, el diumenge, a partir de las 9.30 h, es faran entrenaments popu-
lars, oberts al públic, dirigits per les dues seleccions, al CEM La Fanecada. 

L'Associació Esportiva Jordi Pi-
tarque Cepria celebrarà des del
2 fins al 5 d'abril de 2012, de
9:30h a 13:30h, les I Jornades
de Formació Futbolística, desti-
nades a l'aprenentatge de nens
i nenes de 8 a 15 anys. Aques-
tes jornades busquen que els jo-
ves futbolistes aprofundeixin i
consolidin els seus coneixe-
ments i habilitats en el món del
futbol. Cada dia es realitzarà
una sessió, les dues primeres
teòriques i les altres dues pràc-
tiques de la mà de tècnics con-
trastats de les Terres de l'Ebre.
D'aquesta manera el primer

dia, el 2 d'abril, Fran Artiga, ac-
tual entrenador del Cadet B del
FC Barcelona, i Carlos Blanch,
tècnic del Tortosa, els introdui-
ran en els conceptes d'amplitud
i profunditat. L'endemà els en-
carregats de parlar sobre ocu-
pació i desocupació de l'espai
seran l'observador del FC Bar-
celona a les Terres de l'Ebre,
Agustí Zaera, i l'actual entrena-
dor del juvenil A del Reus Depor-
tiu Manel Cazorla. El tercer dia
de les Jornades el tema princi-

pal serà la conduc-
ció, el regat i el tir i
els encarregats
d'ensenyar els jo-
ves futbolistes se-
ran l'entrenador de
l'aleví C del FC Bar-
celona, Àlex Gó-
mez, i l'actual tèc-
nic de l'aleví-infantil
femení del club
blaugrana, Jordi
Ventura. Per aca-
bar, l'últim dia es
tractarà la posses-
sió, la línea de pas-
sada i la desmarca-
da. Els encarregats
de fer-ho seran el segon entre-
nador del CF Amposta durant di-
verses temporades, Fernando
Crespo, i el professor de l'Esco-
la d'Entrenadors de la Federa-
ció Catalana de Futbol Angel
Garcia. Durant aquests dies
també tindran lloc les Jornades
Peke, adreçades als més petits
de la casa, els quals realitzaran
múltiples activitats relacionades
amb el món del futbol i adapta-
des a la seva edat. En aquest

cas, seran els entrenadors titu-
lats de l'AE Jordi Pitarque els qui
donaran les classes. 
L'Associació Esportiva J.P. con-
tinua amb aquestes I Jornades
de Formació Futbolística, i des-
prés de la celebració el passat
mes de setembre del I Torneig
Jordi Pitarque, amb la seva tas-
ca solidària i social, confiant en
què els més petits puguin diver-
tir-se i, com no, seguir recor-
dant la figura de Jordi Pitarque.

Jornades de Formació Futbolística

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL 

H. GAVÀ 24
TORTOSA HIDROCANAL 27

Els dos equips necessitaven
guanyar per mantenir l'opció de
classificació per a la fase final
del Campionat de Catalunya,
però el bon joc del bloc tortosí,
demostrant el seu ferm com-
promís, li va permetre endur-se
els dos importants punts guan-
yats per qualitat de totes les ju-
gadores  i el  treball de tot l’e-
quip. Ambient molt tens i amb
molta pressió tant a la graderia
com a la banqueta local. Amb
un inici de partit molt fort i ràpid
(m.10: 1 a 5), amb una defensa
molt ben posicionada i un con-
tundent i efectiu atac, les torto-

sines van arribar al minut 15
amb un resultat favorable (4-8).
L'equip local va avançar línies,
amb una defensa a partir de
mitja pista que, combinada
amb una excessiva permissivi-
tat arbitral, va provocar un en-
duriment en les seves  accions
defensives. Les tortosines van
saber concentrar-se, sense ce-
dir el control del joc, arribant a
la mitja part amb un avantatge
de tres gols (8-11).  A la repre-
sa, les locals van iniciar una de-
fensa amb pressió per tot el
camp i on els protagonistes fo-
res  els àrbitres que  van obli-
dar-se del xiulet, deixant passar
accions clares d'exclusió, inclo-
ent una pilotada a la cara de la

portera. Les tortosines no van
desconcentrar-se i van anar to-
ta la segona part davant al mar-
cador, assolint per dret propi i
per bon joc, una victòria molt
treballada i desitjada.
Demà dissabte, important en-
contre al Pavelló de Ferreries a
les 19 h, contra l'OAR Gracia
Sabadell. Una victòria represen-
taria per a les tortosines la clas-
sificació automàtica per dispu-
tar les finals de Catalunya per
segona temporada consecuti-
va. Convidem als aficionats a
venir a gaudir del bon handbol
que juga aquest equip de la ciu-
tat participant de l'alegria d'as-
solir un objectiu important per
l'esport tortosí.

La final del Campionat, a un pas

L’Amposta va visitar l’Adesal
Fuensanta de Còrdova. El
líder. Un partit en el que no
tenia res a perdre i si en
canvi molt a guanyar. A
més, l’equip ebrenc es va
desplaçar fins a Còrdova
amb molta limitació d’efec-
tius sense poder fer rota-
cions durant la confrontació.
Però tot això, enlloc de ser
un problema, fou una moti-
vació afegida i l’equip
ampostí va oferir el seu

millor registre i va demos-
trar que mereix estar més
amunt a la taula, per les
seues possibilitats.
Amb molta serietat en
defensa i resposta en els
atacs i contraatacs,
l’Amposta va saber eixugar
l’avantatge inicial de l’equip
local i fins i tot es va posar
per davant en el marcador
abans del descans. A la
represa van seguir les alter-
natives i l’Amposta va conti-

nuar viu dins del partit, amb
opcions de poder guanyar-
lo. Va ser així fins el darrer
parcial quan l’esforç va
començar a notar-se i
l’Adesal va agafar un lleuger
avantatge que va ser defini-
tiu (24-22). L’Amposta rebrà
en la propera jornada al
Castelldefels. Amposta:
Manjavacas, Sara Alonso
(3), Domingo (7), Ungureanu
(3), Uliaque (1), Frnova (7),
Sara Garcia (1). Galvez.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

L’Amposta fa patir el líder
Tot i la limitació d’efectius, no va cedir fins a darrera hora (24-22)
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
KIKO VALLESPÍ, CAMPIÓ ESTATAL DE MUSHING SOBRE NEU

Kiko Vallespí és un esportis-
te ebrenc que des de fa uns
anys competeix en les com-
peticions estatals i fins i tot
mundials de Mushing. El cap
de setmana passat fou cam-
pió d’Espanya, al Pla de
Beret, en les categories de 8
i 4 gossos. I en la darrera
edició de Pirena va acabar
en la novena plaça, sent el
tercer espanyol.

Més Ebre: Era un nou
repte?
Kiko Vallespí: El campionat
d’Espanya tanca la tempora-
da i per això és un objectiu,
sobre tot en neu.  Per tant,
estic molt satisfet. A més,
vaig poder revalidar el títol
en una de les dues catego-
ries que també vaig guanyar
en l’anterior edició. Cal valo-
rar que cada cop hi ha més
qualitat en aquest esport i
també més professionalitza-
ció. Per tot plegat, els dos
triomfs són molt més merito-
ris.
ME: Com es prepara per
competir en un cap de set-
mana com aquest?
KV: L’equip el formem el
meu pare i jo. Ja estem habi-
tuats perquè fa uns set o vuit
anys que ho fem. Cada cop
hi ha més exigència i s’ha
d’estar molt preparat. Es un
esport en el que treballes
amb animals i t’has de prepa-
rar com a l’atletisme però
amb la dificultat que no saps
al moment com pot estar un
gos. Has d’apendre a comu-
nicar-te amb ells i també és
molt important l’alimentació i
saber hidratar-los de la
forma i en el moment oportú
perquè puguin rendir al
màxim. Estàs a expenses de
diferents variables que has
d’intentar controlar pel fet de

que depens d’ells. Quan més
t’ajustes al control de tot,
més bons resultats pots
obtenir. Has de ser estratè-
gic i saber com estan els
gossos, quines combina-
cions has de fer i, si escau,
fer algun canvi. Pel que res-
pecta al treball de prepara-
ció he de dir que ja estava
fet perquè estàvem tancant
la temporada. I abans de
competir intentem dosificar-
lo i fer només un entrena-
ment durant la setmana.
ME: Durant el cap de setma-
na, al Pla de Beret, va veure
perillar el triomf?
KV: En una de les dues cate-
gories, la veritat és que la
prova va anar molt ajustada.
Jo tenia el millor temps, del
dia abans, i per això surtia el
primer. Per al segon classifi-
cat era la referència, la lle-
bra, i això significava un
al.licient. Va haver-hi un punt
en què va estar prop d’aga-
far-me i en aquell instant ja
em veia segon. Però afortu-
nadament vam poder reac-
cionar en el moment en què
vam poder aprofitar que l’e-
quip que portava era ràpid. I
per això, per poc, vam poder
acabar guanyant.
ME: Com s’inicia Kiko
Vallespí al Mushing?
KV: Ho he explicat en altres
ocasins. Jo sempre he estat
vinculat a l’esport, com a
entrenador d’atletisme i de
tennis. A més, he competit
en proves de fons i en tria-
tlons. Un dia estava entre-
nant amb la bici per la carre-
tera de Rasquera al Perelló
quan em vaig trobar un
husky. Li vaig donar aigua i
em va seguir. En arribar al
Perelló el vam recollir i el
vam cuidar. Va ser el principi.
Després em vaig anar infor-

mant per internet i vaig veure
que hi havia curses. Vaig
anar a la primera i, posterior-
ment, vaig anar tenint gos-
sos fins anar a a competir a
Pirena.
ME: S’ha de ser un apassio-
nat dels animals?
KV: Sí, jo ho sóc. De fet a
l’institut sempre deia que
volia ser veterinari. Després
quan  a segon de BUP vaig
conèixer la Física i la
Química em vaig decantar
per l’esport. Per tant, el mus-

hing m’apassiona perquè és
natura, els animals i l’esport,
amb exigència, com jo ho he
conegut amb l’atletisme. 
ME: I la comunicació amb
els gossos, és per intuició?
KV: Jo he estat autodidacta.
Has d’estar amb ells els 365
dies de l’any. De forma intui-
tiva he anat aprenent a
comunicar-me. I en aquest
sentit, els mushers ale-
manys, que són molt bons,
m’han ajudat molt quan he
coincidit amb ells.

ME: Pirena?
KV: Bé, aquest any, amb la
temperatura de l’inici del
gener semblava que no es
faria. Després, al cap d’uns
dies, ja va començar a
haver-hi més neu i es va cele-
brar, però van existir canvis.
De les etapes al Pirineu ara-
gonès, només se’n va fer
una i fou d’exhibició per la
gent que hi havia aquell dia a
Candanchú. Vam arribar al
Pla de Beret on nosaltres
ens havíem preparat per cur-
ses de 20 o 25 quilòmetres.
Es va decidir, per buscar
etapes més espectaculars,
més mediàtiques, que s’ha-
vien de fer dues voltes i això
vam acusar-ho. Vam acabar
novens sent el tercers
espanyols, però amb la con-
vicció de que amb millors

condicions de preparació, (hi
ha gent gairebé professional
que competeix) es pot millo-
rar. I aquest potser un repte
per al futur, lluitar per acabar
entre les cinc primeres pla-
ces. 
ME: Els entrenaments, per a
les curses de neu, tot un
inconvenient aquí a l’Ebre?
KV: Bé, hem de fer-los sobre
terra, al Coll de l’Alba o als
Ports, on sempre hi ha set o
vuit graus menys que a
Tortosa. I és que amb més
de 12 graus no es pot entre-
nar. Es un altre contexte
però ens hem d’adaptar i
després intentar, quan arri-
bes a la neu, poder treballar
amb una mica d’antelació
perquè els gossos puguin
assimilar el canvi de superfi-
cie. 

Va guanyar en la categoria de 
8 gossos i en la de 4.

En una d’elles va revalidar el títol
de campió.

2 Títols
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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)

1 conill tallat a quarts

unes fulles grans d’alfàbrega

un manoll de farigola

una ceba, 2 alls, 4 tomates

1 pebrot escalibat

olives negres i sal

Preparació:
Salpebrarem el conill i el posarem a daurar a una cassola,

passat uns minuts afegirem la farigola, la ceba i l’all laminat, pas-
sats uns minuts, quan estigui ja ben daurat, afegirem la tomata
prèviament ratllada i la deixarem sofregir bé. Salarem, ho cobri-
rem d’aigua i taparem la cassola per tal que es cogui més ràpid.
Passats 10 minuts hi posarem les olives negres i el pebrot es-
calivat tallat a tires i tornarem a tapar. Quan passin 10 o 15 mi-
nuts i el conill estigui ben cuit i l’aigua quasi reduïda, retirarem
del foc i hi afegirem un parell de fulles d’alfàbrega picades. Ta-
parem i deixarem que infusione un parell de minuts.

«Primentons i Tomates». Avui: Conill 

Imatge del plat de la setmana.

«Primentons i Tomates», amb Amado

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

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

A Canal TE

CONILL AMB AROMA D’ALFÀBREGA

Més informació del “Primentons i Tomates”.
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde     

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Joanna Pedrola - Roser Olivella   

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

Renau Audi, Manuel  

Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735 

Pilar Delgado , Jordi Delgado       

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Pujol - Pons

Crta de Grao,49 (Amposta) 977700483

Mercè Bel - Carles Mur              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Cel serè en general fins a migdia. A partir d'aleshores arribaran franges de
núvols alts i mitjans pel sud i oest del país que s'estendran cap al nord i al final
del dia quedarà mig ennuvolat, amb núvols més abundants al terç oest.
Independentment creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya a partir
de migdia i n'arribaran d'altres per l'oest del territori a partir del vespre.
A banda, hi haurà alguns estrats baixos a punts costaners, sobretot a l'inici de
la jornada. 

Precipitacions 
A partir del vespre són possibles alguns ruixats febles i dispersos al terç oest,
localment acompanyats de tempesta, i al llarg de la nit no es descarta de
manera més aïllada algun ruixat a la resta del territori. Localment les precipi-
tacions aniran acompanyades de fang. La cota de neu baixarà dels 2200 als
1900 metres. 

Temperatures 
Les temperatures baixaran lleugerament, tant les mínimes com les màximes,
sobretot a l'interior. Les mínimes quedaran entre -1 i 4 ºC al Pirineu i
Prepirineu i entre 3 i 8 ºC a la resta, més baixes a les fondalades. Les màxi-
mes oscil·laran els 14 i 19 ºC al litoral i entre 18 i 23 ºC a la resta.
Hi haurà inversió tèrmica matinal i contrast tèrmic entre les temperatures
diürnes i nocturnes a l'interior. 

Visibilitat 
D'excel·lent a bona a cotes elevades. A la resta serà entre bona i regular. A
l'interior hi haurà bancs de boira o boirines matinals mentre que al litoral hi
haurà boirines al llarg del dia, i de manera intermitent també bancs de boira,
preferentment al litoral central i sud i durant el matí. 

Vent 
De matinada i de nou al llarg de la nit quedarà fluix i de direcció variable, si
bé als dos extrems del litoral i a les terres de l'Ebre persistirà el component
sud fluix amb cops moderats. La resta del dia s'imposarà el component sud en
general, entre fluix i moderat. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Poden sorgir-te noves oportunitats en l'àmbit
afectiu. En general ho viuràs amb més alegria
i sort. Ara mateix tens energia de sobra per
fer esport.

Taure
20/4 al 19/5

Necessites tenir una referència sentimental
que et serveixi per funcionar millor en altres
àrees de la vida. Has de fer esport i trobar
el teu to físic.

Bessons
20/5 al 21/6

No siguis egoista. No ets l'única persona al món.
Aprèn a valorar la teva relació de parella.
Respecte al la salut, avui poden baixar els teus
bioritmes. Et pots sentir més cansat.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs de mostrar una major cautela a
l'hora de prendre les regnes en les
teves relacions afectives. La teva auto-
estima està alta però no la malgastis.  

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Venus pel teu signe t'ajuda a
l'hora de viure relacions sentimentals de
bona qualitat. Respecte a la salut , avui man-
tingues el control i no perdis la calma.

Verge
23/8 al 21/9

Avui gaudiràs de la teva vida sentimental de
manera intensa. Trauràs las part més visceral
de la teva personalitat. Avui estàs propens a
patir trastorns digestius o estomacals.

Balança
22/9 al 22/10

Avui la comunicació amb la teva parella serà
més profunda i veritable. Potser aviat tindràs
el desig de fer alguns canvis respecte a la
teva forma de vida.

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor has de tenir la
ment clara. Tot passarà amb certa rapi-
desa i amb prou feines tindràs temps
per adonar-te dels esdeveniments. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Vés amb compte a l'hora de triar parella. Tens
tendència a deixar-te enlluernar per allò pura-
ment superficial. La teva sort està en l'esforç
diari que poses per mantenir-te en forma.

Capricorn
21/12 al 19/01

Estàs en un període molt viu, de molta comu-
nicació amb la teva parella. Pots viure dife-
rents experiències. No et deixis enganyar per
les aparences.

Aquari
20/1 al 18/2

Has de viure tots els teus assumptes amb
molta calma i paciència però especialment
els que estiguin relacionats amb els teus
sentiments.

Peixos
19/2 al 20/3

Abaixa una mica la guàrdia, no siguis tan prim-
mirat i mostra't més comprensiu i dialogant
amb la teva parella. Camina amb cura i esti-
gues previngut, o tindràs problemes. 

MATÍ

BOIRINA

TARDA

MIG ENNUVOLAT  

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 8°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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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).

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 pràc-
ticament nous.

Els interessats podeu trucar al 
669 67 02 08

SECCIÓ PATROCINADA PER:

UNIFAMILIAR EN VENDA
DE PARTICULAR A PARTICULAR 

DELTEBRE (ZONA JESÚS I MARIA) 
Dúplex unifamiliar de 120m2. A la planta baixa
disposa de cuina, sala-rentador, menjador i 1
petit lavabo. A la planta alta hi ha 1 lavabo, 1 dor-
mitori amb vestidor i 2 habitacions més. Ubicat a
la zona central de Jesús i Maria (davant el mer-
cat, les escoles…) i a la vora del riu Ebre. PREU:
Negociable. Telèfon: 659175550 // 690619675
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Cada cop que llegiu
l'Última, no és que es pare
el món, però si que vol dir
que falta una setmana
menys per arribar a la
cerimònia d'entrega dels
premis Ebre Líders. Sabeu
que fins llavors heu de
continuar votant per tal
que el vostre candidat
esdevingui finalment el

guanyador. D'aquí a l’últim
número anterior a la cele-
bració aniré explicant com
van les votacions i que són
els candidats que dominen
en cada categoria, tot i
que no són definitius justa-

ment, per la velocitat que
es genera al voltant de les
votacions i que fan que
cada dia pugui haver una
sorpresa. De totes for-
mes, és cert que hi ha
algun candidat que té un
número de vots que pot
fer preveure que guan-
yarà, però mentre vaig
escrivint, també, vaig
mirant-ho i em crec que no
és del tot cert, ja que estic
comprovant que la diferèn-
cia entre els primers tres

candidats és relativament
poca. Per exemple, en la
categoria de Gastronomia
i Turisme la Masia Tinet de
Deltebre va en el número
1, a poc més de 200 vots
de La botiga de l'Ebre i a
uns 600 vots d'un dels
programes de casa nos-
tra, Mira que bo!. El turis-
me rural guanya per sobre
d'una iniciativa emprene-
dora i un dels millors pro-
grames de cuina de per
les nostres terres, em

sembla bé. És l'essència
d'Ebre Líders, uns Premis
on vosaltres sou els qui
trieu qui guanya i qui perd,
com Juli Cèsar davant els
gladiadors. Abans es deci-
dia amb la posició del dit
gros, i avui en dia, es fa a
través d'algun dispositiu,
des d'un ratolí fins a des
d'un mòbil. No em cansaré
de repetir que Ebre Líders
està esdevenint un apara-
dor impressionant de tot el
que es cou i es fa al nostre

territori, i que molts cops
passa desapercebut, o
no!. 
Estic convençuda què des-
prés de llegir aquest arti-
cle ho deixareu tot per ins-
criure a algú que conside-
reu que fa falta, en alguna
d'aquestes, les nostres
onze categories. Ho teniu
fácil, ara quan acabeu de
llegir el setmanari, aneu a
la pàgina central, i mireu
les categories. Tranquils!
Encara teniu temps.

Tinc gana d’Ebre Líders

El proper 13 d’abril
tindrà lloc l’entrega
dels premis Ebre
Líders en cada una de
les seves onze
modalitats. La ciutat
que enguany acollirà
la iniciativa és la ciutat
d’Amposta i les
candidatures a hores
d’ara presenten
votacions que podrien
donar un gir en
qualsevol moment. En
definitiva, ens trobem
en aquell punt en què
tot és possible, però
els que ha hores d’ara
van primers no crec
que deixen perdre la
posició fàcilment. En
una paraula:
e m o c i o n a n t . E b r e
Líders és troba en un
punt molt emocionant.

Una de les onze categories que composen aquests Premis és Gastronomia i Turisme

HI HA MOLT QUE MOSTRAR A LA RESTA DE MÓN I AQUESTS PREMIS SÓN UNA IMMILLORABLE FORMA DE FER-HO. ANIMA’T I PARTICIPA

La categoria de Gastronomia i Turisme ens
mostra iniciatives en aquests camps, que

estan tirant endavant al Territori

PREMIS

DIANA MAR

                                


