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La junta rectora de la cooperati-
va de l’Aldea ha decidit presen-
tar una querella criminal contra
Daniel Ferré i contra l'auditor
que va certificar els comptes
del 2010, ja que l'auditoria
"ocultaria 500.000 euros de
pèrdues", segons els assessors
de la cooperativa, que van
donar a entendre una complici-
tat entre el Ferré i l'auditor, del
qual no es va revelar la identitat.
Els fets que presumiblement
són indici de delicte són l'oculta-
ció de fets al consell rector, l'a-
propiació indeguda, ja que "fent
ús del seu amplíssim poder, el
gerent va disposar de 160.000
euros que estaven a disposició
de la cooperativa", i la "manipu-
lació de la comptabilitat",
segons l'advocat i coautor de
l'informe. 
A la foto, Fernando Falcó, presi-
dent de la Cooperativa, i l’advo-
cat. P3

Inquietud i incertesa a l'Aldea

El passat dimecres, 21 de març, dins del marc de les Jornades d'Ocupació i Economia Local
d'Alcanar, Alfons Montserrat, Alcalde de la població, va presentar el Pla de Desenvolupament Local,
Alcanar: lo millor lloc on viure. Alfons va exposar amb gran entusiasme, malgrat la situació econò-
mica actual,  el pla d'acció  i les mesures que estan previstes pels sectors del turisme, l'agricultu-
ra i la pesca, el comerç i la indústria. Destacà que aquest pla necessita la col·laboració dels dife-
rents agents econòmics i de la ciutadania per tenir èxit.  P6

«Alcanar, el millor lloc per viure»

Terres de l’Ebre. Fiscalia sosté que només
una autorització administrativa per a ús mèdic
permetria legalitzar la plantació de Rasquera.

P4

Esports. El colombià Rigoberto Urán (Sky) fou
el guanyador de la quarta etapa de la Volta a
Catalunya, ahir, a Ascó.

P17

Terres de l’Ebre. Més de 650 afectats per
64 expedients de regulació a les Terres de
l'Ebre en el que portem d'any.                
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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 proper 29 de març
podem aturar la reforma
laboral imposada pel
govern del Partit Popular.
Des del restabliment del
nostre sistema de llibertats
els i les treballadores han
anat conquerint drets
socials i laborals a còpia de
mobilitzacions, lluita social i
sobretot amb la contribució
imprescindible dels
governs de progrés a
Catalunya i a Espanya.
Molts cops ho hem hagut
de fer sols, i amb l'oposició
ferotge de la dreta catalana
i espanyola que tot i parlar
llengües diferents han aca-
bat tenint els mateixos
objectius, frenar el progrés
a costa de les classes
socials més desfavorides i
construir una legislació
laboral que acabi recolzant
els interessos del món
empresarial que són alhora
els seus. Malauradament
les xifres d'atur van en aug-
ment i les solucions que
havia de portar el govern
del PP amb les seves
receptes ocultes han aca-
bat esdevenint un frau
democràtic i un atac frontal
als drets dels i les treballa-
dores del nostre país. Les
reformes laborals dels paï-
sos amb governs seriosos
es negocien, no s'imposen.
El nostre govern en lloc d'o-
ferir vies de diàleg crimina-
litza als sindicats al·legant
una justificació quantitativa
en terme de diputats. Una
majoria política, en cap cas
ho és social. Dijous vinent
els i les socialistes de les
Terres de l'Ebre sortirem al
carrer per dir NO a una
Reforma Laboral que no té
com a objectiu crear ocupa-
ció sinó destruir-la, abara-
tint l'acomiadament i con-
demnant als joves a la pre-
carietat laboral. Sortirem al
carrer per dir NO a una
reforma que dona via lliure
als expedients de regulació
d'ocupació eliminant el trà-
mit de mediació i autoritza-
ció de l'administració i dei-
xant el camí lliure a les des-
localitzacions i al tanca-
ment d'empreses. Sortirem
per dir NO a una Reforma
laboral injusta,  regressiva
per a la classe treballadora
i que generarà més atur i
més agitació social. Les
mesures que proposen la
dretes que ens governen a
Catalunya i Espanya estan
al dictat dels mercats finan-
cers, emparades en el pen-

sament conservador euro-
peu i dels grans lobbies
empresarials que són preci-
sament els responsables
directes d'aquesta situació
que vivim i patim.  A més,
aquestes reformes són la
justificació més evident que
l'anterior govern socialista
va emprendre les reformes
que li convenia a Espanya
sense posar entredit els
drets laborals que tant
havien costat d'aconseguir.
El que Catalunya necessita,
el que les Terres de l'Ebre
necessitem és una reforma
fiscal que faci el sistema
més just, solidari i redistri-
butiu. Una reforma finance-
ra perquè els poders
públics puguin controlar els
mercats financers i banca-
ris. Necessitem un canvi de
model productiu, i impulsar
polítiques públiques pro-
gressistes per evitar retalla-
des indiscriminades que
afecten a serveis essen-
cials com la sanitat o l'edu-
cació. Això és el que neces-
sitem i no fer passos enre-
re !
Per tot això, el proper 29-M
sortirem al carrer a recol-
zar la vaga general que han
convocat els sindicats UGT
i CCOO. Ho farem des de la
convicció, des del suport
incondicional als valors pro-
gressistes que sempre han
anat de la mà dels grans
drets aconseguits, i sobre-
tot,  en nom de la immensa
majoria de treballadors i
treballadores de les Terres
de l'Ebre que no volen retro-
cedir trenta anys, que l'únic
que desitgen és trobar
feina i que el nostre territori
torni a ser una terra d'opor-
tunitats per tots i per a
totes.

Joan Alginet i Aliau
Secretari de Comunicació i

Campanyes Electorals 
PSC-Terres de l'Ebre

NO en nom de la classe 
treballadora!

Opinió

La comptabilitat de la cooperativa de l'Aldea, la secció
de la qual de crèdit es va bloquejar l'any passat, ha
sofert irregularitats greus i presenta factures falses
per valor de milers d'euros, segons ha explicat el por-
taveu de l'associació d'afectats, Ramon Carles.
Existeixen "irregularitats greus" en els tancaments dels
exercicis de 2010 i 2011 per part de l'antic gerent,
Daniel Ferré, que va ser destituït al gener. Factures per
valor de 20.000 euros, encara que també les hi ha de
10.000 i 3.000. 
El pla de viabilitat que han presentat els assessors
externs de la cooperativa proposa una ampliació de
100 hectàrees de la superfície de cultiu perquè la coo-
perativa pugui ser rendible. Així mateix, s'està buscant
un nou gerent que substitueixi a Ferré perquè s'enca-
rregui de gestionar les mesures del pla de viabilitat. En
qualsevol cas, l'escenari més optimista no preveu

recuperar els 4,75 milions bloquejats abans del 2020,
en cas que la cooperativa continuï la seva activitat; i
en un escenari més pessimista, els últims estalvis es
retornarien als seus impositors en el 2039, segons
l'estimació de l'informe. Actualment, encara queden
4,7 milions bloquejats en 406 comptes, pertanyents a
321 socis de la cooperativa. En aquesta línia, l'alcalde
de L'Aldea, Dani Andreu, ha afirmat en declaracions
als mitjans, que la Generalitat els va dir que "no posarà
un euro perquè la cooperativa és una empresa privada
i és ella qui ha de sortir d'aquesta". I ha afegit que "els
afectats trigaran anys a recuperar tot els seus diners.
És dur, però és la veritat". La cooperativa celebrarà
una assemblea el 30 de març en la qual els socis hau-
ran de valorar les solucions que proposa el pla de via-
bilitat, que contempla diverses opcions com l'amplia-
ció del terreny conreat.

Editorial

Continua la crisi financera a l’Aldea

Com a conseqüència de la crisi econòmi-
ca hi ha una ofensiva a favor de tot allò
que pugui representar reduir la despesa
pública i també el dèficit públic, posant
en el punt de mira la fusió de petits muni-
cipis. Un cop més la culpa de la crisi la
tindrem aquells que no l'hem provocat. I
així, ara s'afirma, des d'una part del món
mediàtic i acadèmic, i a partir, entre d'al-
tres, de l'informe dirigit per Albert Solé
Ollé Catedràtic d'Hisenda Pública de la
U.B., que la major part dels municipis
són inviables econòmicament i adminis-
trativament. L'informe proposa aprofitar
la crisi per tenir Ajuntaments més grans,
concretament de més de 5.000 habi-
tants, argumentant que facilitaria el
finançament local. Continua exposant que
els Ajuntaments han confiat massa amb
els ingressos immobiliaris i que ara el que
cal és que l'Estat doni una part de l'IRPF
als Ajuntaments grans, per així oferir un
finançament estable. Aquests són els
motius que porten a aquests sectors a
proposar la fusió de municipis petits 
Sincerament, ningú no pot negar que
tenim un mal finançament municipal. Tots,
ajuntaments grans i petits. Aquest fet,
conjuntament amb l'assumpció de com-
petències impròpies per part de les admi-
nistracions locals, són un mal endèmic
del nostre país. Ens sembla encertat que
ara es plantegi que l'Estat cedeixi una
part del IRPF, però pot ser agosarat ate-
nent que el govern del PP actual ens va
treure, en anteriors etapes de govern, la
recaptació de l'IAE. 
Potser, amb tota seguretat, el que caldrà
és modificar la llei de Bases de Règim
local d'àmbit Espanyol, i contemplar un
finançament adequat del món local amb la
nova llei de Governs Locals del Govern
Català, però pensar que els Ajuntaments
no som capaços de gestionar una part de
l'IRPF és desconèixer el que significa
mancomunar serveis.
Més d'un cop es tendeix a no aprofundir
amb la realitat quotidiana. Tot apunta a
que no s'hi creu o bé és desconeix el prin-
cipi de subsidiarietat: el que puguis admi-
nistrar des de casa no ho facis des de
més lluny, doncs és molt més eficaç i efi-
cient. 

Una de les despeses més grans que té
l'administració i en les que s'hi fica tot-
hom és el capítol de personal. Doncs bé,
en els municipis petits aquesta despesa
és molt baixa. Qui pot assegurar que
fusionant ajuntaments aquesta es reduirà
encara més? Entre d'altres, en estar-hi
molt a sobre racionalitzem. O bé que el
control exhaustiu que fem els petits muni-
cipis en la despesa elèctrica, per exem-
ple, que avui dia tots paguem moltíssim,
és veurà reduïda quan el control és faci a
quilòmetres de distancia? En quins munici-
pis ha estat majoritàriament el boom
immobiliari culpable segons l'estudi de
l'endeutament municipal? Precisament en
el municipis petits és on menys n'hi ha
hagut.
Els municipis petits mantenim el medi
natural viu i fixem la gent al territori i no
som culpables en absolut del dèficit
públic. Racionalitzem la despesa, entre
d'altres perquè la falta de recursos, ara i
abans, ens ha obligat 
Potser el que a la llarga es pretén és què,
senzillament, desapareguem. Perquè la
solució entenem i hem demostrat que
està en mancomunar serveis i no en fusio-
nar municipis.

Francesc J Miró
Alcalde de Godall

Secretari d'Acció Política i Cohesió
Territorial PSC.TTEE.

La nostra raó de ser. Un país petit

Opinió
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Amb tot, el pla resol que la
cooperativa és viable i que
amb una nova i millorada
gestió i un increment de la
seva productivitat pot refer-
se. La Generalitat preveu
fer abans de final de mes
un nou desbloqueig dels
comptes, com havia anun-
ciat fer en aquest primer
trimestre, però sense con-
cretar de moment quines
seran les quantitats ni el
dia previst.
Si parlem de xifres, la
Cooperativa Agrícola va
acumular pèrdues d'1,5
milions d'euros durant els
anys 2010 i 2011 per una
caiguda de la producció i
inversions excessives. Una
situació que l'anterior
gerent hauria intentat ocul-
tar manipulant els comptes
de l'entitat i mobilitzant

recursos de la secció de
crèdit, fet que va desembo-
car en el bloqueig de
comptes dels impositors el
passat mes de desembre
per manca de liquiditat. Així
ho posen de manifest els
autors de l'auditoria i el pla
de viabilitat, que apunten la
possibilitat de reorientar el
rumb l'entitat per recuperar
els estalvis a partir de la

presentació d'un concurs
de creditors previ. Els
socis es pronunciaran en
una assemblea el dia 30.
L'alcalde de l'Aldea, Dani
Andreu, ha sortit al pas d’a-
quests informes i ha acusat
CiU i el Govern d'haver
"enganyat" i "estafat" els
afectats de la secció de
crèdit de la Cooperativa.
Andreu ha retret al

Departament d'Economia i
Coneixement haver incom-
plert els terminis de retorn
dels fons i considera que,
un cop coneguda la situa-
ció financera real de la
societat, els afectats tenen
molt poques possibilitats
de poder recuperar-ho tot.
D’altra banda també, l'ex
gerent de la cooperativa,
Daniel Ferré, ha assegurat

en declaracions a l'ACN,
que presentarà una quere-
lla per injúries i calúmnies
contra el president de l'as-
sociació d'afectats de la
secció de crèdit, Ramon
Carles, per haver parlat de
l'emissió de factures falses
durant la seva gerència. 
Ferré ha defensat que en
cas d'existir aquestes fac-
tures haurien estat detecta-

des per les auditories de
comptes que passa la coo-
perativa cada any. 
Davant de les pressions
que, ha dit, està rebent a
l'Aldea, Ferré va convocar
ahir dijous a tots els afec-
tats a una assemblea per
donar la seva versió dels
fets.  Ho feia acompanyat
de tot un seguit de docu-
ments per defensar la seva
gestió al capdavant de l’en-
titat durant els últims 32
anys.  La convocatòria, al
moment de tancar l’edició
d’aquest dijous a la nit,
havia generat molta expec-
tació entre els veïns del
poble. 
Els membres de la platafor-
ma d’afectats havien confir-
mat la seva assistència i
també l’alcalde Dani
Andreu.  La presència de la
junta i el seu president,
José Falcó, era, en canvi,
era una incògnita. 
Tot un dispositiu per evitar
incidents va estar-hi pre-
sent. Aquesta setmana,
el delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, explicava també
que l'executiu s'ha com-
promès a analitzar cas per
cas i ajudar els 68 titulars
de comptes amb tots els
seus estalvis bloquejats a
l'entitat. Pallarès trasllada-
va als socis de la coopera-
tiva la decisió de mantenir
l'activitat per fer-la viable,
vendre-la o liquidar-la. 

El pla de viabilitat de la cooperativa de
l’Aldea revela «males praxis»

La situació econòmica de
la cooperativa de l'Aldea
és més “preocupant del
que es preveia i s'han
constatat certes males
praxis de la gerència”.
Aquest és el resultat de
l'auditoria i el pla de viabi-
litat als quals el departa-
ment d'Economia havia
condicionat el calendari
de desbloqueig dels
comptes de la secció de
crèdit que queden pen-
dents per retornar.

Es preveu una “gestió millorada” i un increment de la productivitat per refer-se

L’exgerent de l’Aldea va convocar el poble, ahir al vespre, per defensar-se de les acusacions

REDACCIÓ

Els afectats no saben encara, a hores d’ara, quan recuperaran els diners.
SETO GALLEGO

ACTUALITAT
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Celebrada a porta tancada,
només per als rasquerans,
es tracta d'una iniciativa
ideada per donar conèixer
amb exactitud els termes
del projecte i resoldre els
dubtes que genera abans
de la consulta popular vin-
culant que ha de tenir lloc el
pròxim 10 d'abril. Segons
l'alcalde, Bernat Pellisa,
que ha demanat la baixa de
militància d'ERC per evitar
una "politització", el suport
popular al projecte creix i,
com a mostra, ha apuntat
que el consistori ha rebut
més de 250 currículums i
s'han inscrit 25 finques al

banc de terres. En contra,
el grup municipal de CiU, a
l'oposició ha reclamat a l'e-
quip de govern que convo-
qui "legalment" la consulta
popular sobre el projecte
de plantació de cànnabis
perquè compleixi "totes les
garanties democràtiques".
Els convergents exigeixen
la designació d'una mesa i
l'ús de l'últim cens electo-
ral, a més de que es res-
pectin "els tempos regla-
mentàriament establerts".
En una instància presenta-
da aquest dimecres els
regidors de l'oposició
sol·liciten la convocatòria
d'un ple urgent per consen-
suar la pregunta de la con-
sulta i la possibilitat de con-
vocar jornades de debat on
es plantegin "tots els punts
de vista". El debat sobre el
consum i les plantacions de
cànnabis s'hauria d'abordar
al Parlament, el Congrés
dels Diputats o al Senat,
però en cap cas des de les
administracions locals, que

actualment ja tenen
"altres maldecaps". Així
s'ha manifestat, d’altra
banda, el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès,
sobre el projecte. El
delegat, a més, dubta
de la viabilitat de la ini-
ciativa a l'hora d'eixu-
gar el deute del consis-
tori, davant l'anunciada
possibilitat de contrac-
tar unes quaranta per-
sones gràcies als
ingressos del cànnabis.
El govern municipal de
Rasquera dimitirà si la
consulta vinculant con-
vocada el proper 10
d'abril sobre la planta-
ció de cànnabis surt
negativa. 
Tot i que veu "factible"
aconseguir un suport
superior al 75%, Pellisa
ha deixat clar que la
consulta es planteja
també com una moció
de confiança a l'equip
de govern. 

L'Ajuntament de
Rasquera (Ribera
d'Ebre) i l'associació
ABCDA han presentat
davant més de 200
veïns els detalls i els
beneficis del projecte de
plantació de marihuana
a la població. 

REDACCIÓ

Instància presentada aquest dimecres 
al consistori de Rasquera, pel grup CiU.

Cedida

La incorporació de nous
alumnes al sistema esco-
lar de les Terres de l'Ebre
es manté estable amb una
lleugera tendència a la
baixa, segons revelen les
dades del Departament
d'Ensenyament fetes públi-
ques amb motiu de l'ober-

tura de la preinscripció
aquest dilluns. 
Tot i una previsió de pla-
ces inicialment superior
respecte les finalment
ocupades enguany als pri-
mers cursos dels cicles
inferiors, amb la previsió
que baixin amb la matrícu-

la real, la situació actual
apunta cap a un lleuger
descens d'alumnes en
infantil i un repunt a primà-
ria, que es traslladarà a
secundària en els pròxims
anys. Segons el
Departament, aquesta
radiografia reprodueix, en

bona mesura, la situació
general a Catalunya.
Aquest proper curs esco-
lar entrarà també en fun-

cionament l’escola de
Sant Llàtzer a Tortosa i el
Centre de Tecnificació a
Amposta.

Inici de la preinscripció 
per al proper curs escolar

Dos nous centres entraran en funcionament al territori

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, ha lliurat aquest
dimarts l'etiqueta ecològi-
ca de la UE (EU ecolabel),
en la categoria de serveis
d'allotjament turístic, a
l'hotel l'Algadir del Delta,
de Poblenou del Delta, a
Amposta (el Montsià). Es
el primer hotel de
Catalunya que obté aquest
distintiu de màxima distin-
ció a nivell europeu en qua-
lificació ambiental. La
resta d'establiments de
Catalunya que disposen
de l'etiqueta ecològica
europea en la categoria
són set i es dediquen al
turisme rural. 

L’Etiqueta
ecològica per a

L’Algadir del
Delta

El grup municipal
d'Esquerra de Móra
d'Ebre ha presentat un
recurs de reposició con-
tra l'alcalde, Joan Piñol,
davant del fet que només
ha convocat un ple ordi-
nari des del mes de juliol
de 2011. Segons els
republicans, el consistori
-governat per CiU amb
majoria absoluta- va
aprovar l'any passat per
unanimitat que se cele-
braria un ple ordinari
cada dos mesos -concre-
tament els senars- i des
d'aleshores només se
n'ha fet un al mes de
setembre. 

«No podrà haver
mai el torn obert

de paraules»

Rasquera, «en el punt de mira»
“Són molts els ulls que no veuen bé el projecte”

ACTUALITAT
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En el transcurs de la reunió,
els presidents dels consells
comarcals de les Terres de
l'Ebre han mostrat el seu
suport explícit a la candidatu-
ra de la reserva de la biosfe-
ra que s'ha de decidir, al llarg
de les pròximes setmanes,
per part de la UNESCO. El

president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Lluís
Soler, ha manifestat que
“aquesta candidatura supo-
saria un valor afegit i una dis-
tinció de qualitat a nivell de
les Terres de l'Ebre, fet que
ens permetria tindre un tret
turístic diferencial i, per tant,
un element més de dinamit-
zació econòmica”.
Els presidents han defensat
el paper dels consells
comarcals. En aquest sentit,
Soler ha subratllat que “la
figura dels consells comar-
cals és necessària i impres-
cindible atès que gestionen i
aprofiten sinergies positives
entre els municipis de la
comarca i, a més, configu-
ren un suport clar als munici-
pis petits per poder prestar
uns serveis públics que
serien inviables econòmica-
ment sense la figura d'un
ens supramunicipal”. Per
aquest motiu, els presidents

han coincidit en què “si els
consells comarcals no exis-
tissin, s'haurien de crear”. 
Tanmateix, els quatre presi-
dents defensen l'aprima-

ment de l'administració. En
aquest sentit, Soler ha mani-
festat que “durant els últims
anys, enlloc de reformular
l'administració, s'han creat

noves figures de gestió públi-
ca prescindibles ja que els
serveis que es gestionen es
podrien prestar des dels
consells comarcals”. 

Els president del
Consell Comarcal del
Baix Ebre, Lluís Soler,
el president del consell
comarcal del Montsià,
Joan Martí, el president
del consell comarcal de
la Terra Alta, Carles
Luz, i el president del
consell comarcal de la
Ribera d'Ebre, Jordi
Jardí, han celebrat l'ha-
bitual reunió periòdica
a la seu de l'ens comar-
cal del Baix Ebre.

REDACCIÓ

Els presidents atenent a la premsa

Cedida

Aquest dijous ha arrencat
la campanya “Tast al
Mercat”, en la qual els
restaurants de la Ràpita
ofereixen degustacions
culinàries al mercat muni-
cipal. 
Impulsada conjuntament
pel Cololectiu de Cuina La
Ràpita - Delta de l'Ebre i
l'associació de venedors
del mercat municipal,
amb el suport de les regi-
dories de Comerç i
Turisme, la campanya es
portarà a terme cada
dijous, de 11 a 13 hores,
al mercat municipal i per-
què la ciutadana pugui
gaudir d'aquestes degus-
tacions, caldrà disposar
d'uns tiquets que els
venedors del mercat lliu-
raran gratuïtament als
clients a canvi d'una com-
pra mínima. 
En principi, cada setmana
es presentarà una recep-
ta i un restaurant dife-
rents. 
Arrossos, pastís de peix,

ostres, crema de llagos-
tins, aperitius, pinxos
diversos, i postres, són
alguns dels plats que
s'han pogut degustar en
el tret de sortida a la cam-
panya Tast al Mercat. 
L'objectiu d'aquesta inicia-
tiva és dinamitzar el mer-

cat municipal des del punt
de vista comercial, però
també social, ja que “la
idea de revitalitzar i poten-
ciar el mercat és una
manera de donar vida al
nostre municipi”, destaca-
va la regidora de Comerç,
Elisabet Castellà.

Restaurants i venedors s’uneixen per
dinamitzar el mercat municipal

«Tast al mercat» a Sant Carles de la Ràpita

L'alcalde de Roquetes,
Paco Gas, ha explicat
que serà el proper mes
d'abril quan el consistori
decideixi quina és l'em-
presa adjudicatària de
les antigues naus que
ocupava la multinacional
Lear. Gas no ha volgut
especificar la tipologia o
el país d'origen de les
empreses interessades
en les instal·lacions.
L'alcalde ha argumentat
que han de ser prudents
i sobretot respectuosos
amb els empreses inte-
ressades de manera que
es pugui aconseguir la
millor oferta per a
Roquetes. Gas ha expli-
cat que s'ha demanat a
les companyies que es
prioritzi la contractació
de veïns de Roquetes o
de la comarca del Baix
Ebre, sempre que s'ade-
qüin a la formació i expe-
riència requerida. 

Propostes per
ocupar les naus

de Lear

Suport a la Reserva de la Biosfera de l’Ebre
Els presidents dels consells comarcals defensen també “l’aprimament de l’administració”

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

La situació econòmica
actual fa necessària que
l'administració local posi en
marxa mecanismes de
col·laboració amb els
actors econòmics que per-
metin tirar endavant i millo-
rar la situació econòmica
del municipi. El Pla de
desenvolupament local
d'Alcanar es planteja en els
quatre sectors productius
tradicionals: Empresa,

Agricultura i Pesca,
Turisme i Comerç, tot i que
té una vocació transversal
d'afectació a les diferents
àrees d'actuació municipal.
Aquest Pla de cerca la com-
plicitat i el consens dels
sectors econòmics, i per
tant, l'Ajuntament d'Alcanar
posarà en marxa una sèrie
d'actuacions encaminades
a la recerca d'aquesta
col·laboració entre el sec-
tor privat i l'administració
local. Es tracta d'una acció
innovadora i que requereix
la voluntat i l'acció activa
dels agents, sense la seva
presència no tindrà èxit. 
Per començar aquest nou
camí, s'han realitzat les jor-
nades d'ocupació i econo-
mia local,i es continuarà
amb la realització d'unes
actuacions d'estímul
empresarial a través de la
convocatòria dels agents
econòmics del municipi,
per consensuar determina-
des accions englobades en
aquest Pla.  En l'àmbit de

l'empresa, una de les
accions primordials és el
desenvolupament del
Polígon Industrial dels
Campets, com a mecanis-
me d'ordenació del casc
urbà, i la disponibilitat de
sòl industrial en el municipi.

En l'àmbit de l'agricultura i
pesca, es pretén desenvo-
lupar els mercats de proxi-
mitat per donar una sortida
de comercialització dels
productes locals. 
En l'àmbit del Turisme, es
pretén finalitzar les obres

dels Josepets per donar
oferta d'allotjament al muni-
cipi, i per últim, en l'àmbit
del comerç es busca la
dinamització de la zona
comercial del municipi, a
l'entorn del mercat munici-
pal. 

Alcanar ha presentat el
Pla de Desenvolupament
Local. 
L'Ajuntament ha elabo-
rat un document de par-
tida, obert als sectors
econòmics afectats a fi
de marcar quines són
les prioritats en el
desenvolupament econò-
mic local.

REDACCIÓ

Presentació del Pla el passat dimecres

Cedida

Diferents empreses d'allot-
jament i d'activitats a l'aire
lliure de l'Ametlla de Mar
han coordinat esforços per
poder oferir un pack turístic
per aquesta primavera i
poder atraure visitants cap
a la nostra població.
Aquesta oferta inclou l'allot-

jament i la possibilitat de fer
senderisme i excursions en
bicicleta amb guia o sense
per diferents rutes del
terme municipal de
l'Ametlla. Segons Damià
Llaó, gerent de l'Àrea
Municipal de Turisme, “coor-
dinem, gestionem i ajuntem

diverses propostes que ens
han arribat des del sector
privat amb l'objectiu de pre-
parar paquets turístics de
cara a la pròxima tempora-
da. Això només és el
començament, ja que
estem buscant noves inicia-
tives, sabem que n'existei-

xen d'altres i anirem com-
plementant mitjançant
paquets turístics perquè la
gent de les nostres comar-
ques i els turistes en gene-

ral puguin fer qualsevol acti-
vitat esportiva, d'oci o a
nivell d'excursionisme o
senderisme, sempre comp-
tant amb l'allotjament. 

Promoció conjunta
d’allotjament i senderisme

Nous paquets turístics a l’Ametlla de Mar

Aquesta setmana ha
començat el període d'ins-
cripcions al Parc Infantil de
Setmana Santa que organit-
za la Regidoria de Joventut
de l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar. Les famílies interes-
sades en inscriure als seus
fills, poden passar fins al
dia 30 de març per la
Regidoria de Festes al
segon pis de l'Ajuntament. 
El preu de la inscripció es
de 20 Û pels quatre dies de
parc, 2,3,4 i 5 d'abril en
horari de 9 del matí a 13
del migdia, com és habitual
a la sala multiusos de
l'Institut Mare de Déu de la
Candelera. 

Inscripcions al
Parc Infantil de
Semana Santa

de La Cala

L'equip de govern de CiU
a l'Ajuntament de Móra
d'Ebre ha recordat que
s'han convocat sis plens
des de l'inici d'aquest
mandat, fa nou mesos, a
banda de la de constitu-
ció del consistori, al juny.
Amb aquest argument
han respost la presenta-
ció d'un recurs de reposi-
ció per part d'ERC denun-
ciant que només s'ha
convocat un ple ordinari
aquest mandat. Segons
el govern, el consistori va
aprovar el passat juliol
fixar amb periodicitat
bimestral els plens ordi-
naris.

Móra d’Ebre
respon a les
acusacions

d’ERC

Alcanar presenta el Pla de Desenvolupament Local
“Un document viu i modificable per convertir el municipi en el millor lloc per viure”

ACTUALITAT
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La regidora de Serveis
Interns, Matilde Villarroya, ha
explicat que es tracta d'un
deute generat per la manca
de liquiditat de l'Ajuntament
fruit dels drets reconeguts
pendents de pagar de ter-
cers, que sumen una quanti-
tat de 14.186.289 euros, la
qual cosa constata que la
quantitat que el consistori té
pendent de pagament és
inferior a la que té pendent
de cobrar. La regidora ha
afegit que el préstec que

haurà de subscriure
l'Ajuntament pot acabar sent
finalment una mica inferior a
la suma actual de deute a
proveïdors, tenint en comp-
te que en les properes set-
manes es pot produir algun
pagament del deute recone-
gut. Villarroya ha qualificat
de "necessària" la mesura
adoptada pel govern central
però ha volgut fer notar que
el crèdit a què haurà de fer
front l'Ajuntament "ens obli-
garà encara més a estrèn-
yer-nos el cinturó". En aques-
ta línia, el grup municipal del
PSC a Tortosa ha reclamat
al govern de Ferran Bel que
no maquilli la informació i
ofereixi a la ciutadania les
dades reals de la situació de
les finances municipals des-
prés de demostrar que la
xifra del deute als proveï-
dors supera els 13 milions
d'euros anunciats.“Podem
constatar que s'expliquen
les veritats a mitges amb
un clar maquillatge de la
realitat. I avui és més
necessari que mai que es
posin totes les cartes
damunt la taula i fer un

pacte de ciutat per enfo-
car la problemàtica greu
que tenen les finances
municipals”, ha apel·lat el
portaveu socialista. Les
dades ofertes pel govern
assenyalen que el deute
amb els proveïdors és de
13 milions d'euros, 4,1
corresponents a
l'Ajuntament i 8,9 als orga-

nismes autònoms, “però
aquí caldria comptabilitzar
també el deute contret
amb altres administra-
cions o ens públics, entre
els quals hi ha, entre
altres, els 1,4 milions d'eu-
ros que l'Ajuntament deu
al consorci comarcal de
residus”. Un altre dels
arguments que han des-

muntat els socialistes és
l'explicació feta pel govern
que si “l'Ajuntament cobra
allò que altres administra-
cions li deuen s'acabarà el
problema”. També el grup
d’ICV s’ha sumat a la polè-
mica i ha demanat a l’alcal-
de més transparència i
que “rectifiquin en les
seves declaracions”.

Els partits de l’oposició no estan d’acord amb el
deute que ha fet públic l’Ajuntament de Tortosa

L'Ajuntament de
Tortosa ha informat que
té 4.114.660 euros en
factures pendents de
pagar a proveïdors, a
les quals s'han de
sumar 8.964.086 euros
corresponents a factu-
res d'organismes autò-
noms i empreses muni-
cipals.

La regidora d’Hisenda, Matilde Villarroya, va presentar la quantitat de 14.186.289 euros

PSC i ICV acusen de «maquillar les xifres reals»

REDACCIÓ

Matilde Villarroya, regidora d’Hisenda, va atendre els mitjans divendres passat.

Cedida

Un total de 64 expedients
de regulació d'ocupació
s'han presentat a les Terres
de l'Ebre en lo que portem
d'any aquest 2012, una
xifra que representa el 40,5
per cent dels expedients
presentats l'any passat, és
a dir, que en dos mesos i
mig ja s'han registrat al
departament d'Empresa i
Ocupació gairebé la meitat
d'expedients que en tot
l'any 2011. 
Aquests expedients són la
majoria per suspensió o
reducció i han afectat a 657
treballadors, de nou una
xifra elevadíssima que
representa més de la meitat
dels afectats l'any passat
(1188 persones). 
Les dades les han presentat
CCOO i UGT, qui han atribuït
clarament aquest 'especta-

cular increment' a la nova
reforma laboral perquè
'd'una banda, abarateix els
acomiadaments, i de l'altra,
afavoreix les condicions als
empresaris per reduir els
salaris i les condicions de
treball dels treballadors’. El
sindicats també han recor-
dat les dades de l'atur a les
Terres de l'Ebre:  El 2011
es va tancar amb prop de
1.500 aturats més que l'any
2010. 
En total, a 31 de desembre
hi havia a l'atur 14.359 per-
sones. 
Això representava 1.500
parats més que en acabar
el 2010. En el mes de
gener i febrer, l'atur ha con-
tinuat creixent al territori. Al
gener, el nombre d'aturats
ascendeix a 15.230 perso-
nes i al febrer creix en 932

persones més a les Terres
de l'Ebre, un 6,1% respecte
al gener. 
El nombre total de treballa-
dors en atur és, al febrer, de
16.162 persones. 
Això situa una vegada més
les Terres de l'Ebre com el
territori amb l'augment per-
centual interanual (9,2%)
més alt de tot Catalunya. El
secretari general de CCOO,
Josep Casadó, ha manifes-
tat la seva preocupació pels
autònoms després de
veure les dades que posen
de manifest que s'han per-
dut a la província de
Tarragona 1.200 autònoms
en un any. 
'Aquesta caiguda afecta
principalment al comerç i
especialment al comerç
familiar i de proximitat, que
és de fet el nucli de l'econo-

mia d'un territori'. 
Es per això, que els sindi-
cats han cridat a participar
a la vaga a les petites
empreses i comerços. 
'Si no canviem aquesta

reforma, l'ocupació conti-
nuarà caient i sense ocupa-
ció no hi haurà consum i
per tant, els petits
comerços es veuran abo-
cats a la ruïna'.

64 expedients en 2 mesos i mig a l’Ebre
Han afectat a 657 treballadors, més de la meitat que en tot el 2011

La Mesa d'Alcalde de
l'Energia de Catalunya va
convidar aquest dilluns
l'exdirector de
l'Associació Espanyola
de Grans Consumidors
d'Energia (AEGE), Javier
Penacho, a una sessió de
treball per tal d'aprofun-
dir en la regulació de la
tarifa elèctrica i dels fac-
tors que intervenen en el
preu final per al consumi-
dor. De la trobada en va
resultar una convicció
renovada en la necessitat
d'aconseguir una tarifa
elèctrica més avantatjo-
sa a les empreses que
vulguin establir-se als
municipis associats, és a
dir, Riba-roja d'Ebre,
Ascó, Móra la Nova,
Vilalba dels Arcs, Tivissa,
la Fatarella, i Vandellòs-
L'Hospitalet de l'Infant.
Penacho va subratllar
que “l'especifitat” dels
municipis pertanyents la
Mesa d'Alcaldes de
l'Energia de Catalunya,
és «un valor a tenir en
compte».

La Mesa de

l’Energia

El PSC presentarà una
moció als ajuntaments
ebrencs que insta la
Generalitat ha defensar "de
forma rotunda" els munici-
pis petits i a rebutjar la seva
fusió, arran del debat públic
que s'ha generat després
de la presentació d'alguns
informes, com el de
l'Institut d'Economia de
Barcelona, que apunten a
aquesta mesura per facili-
tar el finançament local. A
les Terres de l'Ebre, 42
dels 52 municipis tenen
menys de 5.000 habitants.
Així les coses, la primera
secretària del PSC a l'Ebre,
Núria Ventura, ha deixat
clar que per reduir la des-
pesa i el dèficit públic "el
camí no és la supressió d'a-
questes administracions
sinó la reformulació de l'es-
tructura actual amb una
aposta, entre altres, per la
supressió dels consells
comarcals".

El PSC
defensa els

pobles
petits

ACTUALITAT
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El projecte de recerca i
assajos en energia eòlica
Zèfir Floating Med Wind
Plant, que preveu
instal·lar cinc aerogene-
radors marins a 30 quilò-
metres de la costa de
l'Ametlla de Mar (Baix
Ebre), ha superat l'ava-
luació del Banc Europeu
d'Inversions (BEI) per
optar a un finançament
de 30 milions d'euros.
Amb la decisió del BEI, el
projecte passa a l'última
fase de la convocatòria
en la qual la Comissió
Europea haurà de deci-
dir, després de convocar

els Estats membres, a
quins projectes s'atorga-
ran ajuts. Una decisió
que, segons l'Institut de
Recerca en Energia de
Catalunya (IREC), promo-
tor del projecte d'energia
eòlica, es podria fer
públic a finals d'any. Els
criteris d'avaluació de
les propostes tenen pre-
sent el rendiment respec-
te el cost unitari, la
potencial reducció de
gasos d'efecte hiverna-
cle, l'impacte, els benefi-
cis econòmics i socials i
la coherència, tant amb
la política energètica

nacional com amb el SET
Plan, el nucli tecnològic
de les polítiques energè-
tiques i climàtiques de la
Unió Europea.
El director general de
l'IREC, Antoni Martínez,
ha valorat positivament
la decisió del BEI. “És
una fita que reafirma el
grau d'excel·lència en el

desenvolupament de l'e-
nergia eòlica marina i el
posicionament de la
industria al capdavant de
centres internacionals de
recerca”, i ha conclòs:
“El desenvolupament de
plantes experimentals
contribueix enormement
a fer avançar la industria
de l'eòlica marina”.

Per donar a conèixer l'efecte dels residus en el medi natural i com a activitat sensibilitzadora

Nou conveni entre el 
Banc de Sang i Teixits

Aquest dissabte els joves de
l'Ametlla de Mar reviuran una
part de la Festa Major de la
Candelera.  I és que aquest
dissabte tindrà lloc la Festa
de la Joventut, programa
d'actes destinat als joves de
la Festa Major de la
Candelera, que no es va
poder celebrar en el seu
moment el passat mes de
febrer, a causa de l'alerta de
protecció civil per les baixes
temperatures i els forts
vents que es van patir a la
zona, donat que es tracta
d'una activitat a l'aire lliure.
Així, i de manera consensua-
da amb les diverses colles
de joves, organització i

empreses implicades, s'ha
previst la seva celebració
aquest dissabte dia 24 de
març al port pesquer, con-
cretament al Moll de les
Llums. La jornada
començarà a les 10 del matí
amb un esmorzar pels 250
joves inscrits a les activitats,
per a seguir posteriorment
amb la lligueta de paintball i
la competició d'humor amari-
llo en inflables. El matí serà
amenitzat musicalment pels
DJ's caleros fins a l'hora del
vermut. Els 250 joves parti-
ciparan posteriorment del
dinar de germanor a l'interior
de la llotja del peix cedida
per la Confraria.

Festa Calera

L'Ajuntament de Tortosa ha avançat unes setmanes
la presentació del cartell de la XVII Festa del
Renaixement amb l'objectiu de començar a escalfar
motors i captar l'atenció dels visitants potencials.

Tortosa ens prepara per a les
festes del Renaixement

L'activitat es fa en col·labora-
ció amb els ajuntaments de
Deltebre i d'Amposta i hi par-
ticipen, entre altres entitats
ciutadanes, l'Associació de
Voluntaris del Parc. La bros-
sa present a les platges i a
d'altres indrets del Delta
afecta negativament la imat-
ge turística i social d'aques-
tes zones. En la neteja parti-
ciparan diverses entitats i es
retiraran deixalles de la zona
del Garxal, de les platges de
Riumar i d'Eucaliptus. El
Delta de l'Ebre té la franja de
costa més natural i menys
urbanitzada de Catalunya,
però, al mateix temps,
suporta una dinàmica
ambiental complexa, a causa
de l'activitat a la desemboca-
dura i a la costa de la mar de
l'Ebre. 
És habitual que, després de
cada temporal, les costes
del Delta quedin cobertes
completament de tota mena
d'objectes i de residus
sòlids, tant d'origen orgànic

com inorgànic. Els troncs,
les canyes i les restes simi-
lars formen part de la brutí-
cia transportada pel riu de
forma natural, ja que actua
com un drenador de la conca
fluvial. El mar diposita a les
costes matèria inorgànica,
com ara plàstics, brics,
ampolles, piles, llaunes o
electrodomèstics. Aquests
materials provenen sovint
dels pobles per on passa el
riu i d'embarcacions, d'abo-

caments incontrolats i també
del mar. Les activitats huma-
nes que es desenvolupen al
Delta generen també resi-
dus, una part considerable
dels quals són transportats
per la xarxa de rec i desguàs
fins al mar. Malauradament,
encara són freqüents les
conductes incíviques que
provoquen, en bona part, l'a-
cumulació de residus. Per
donar a conèixer l'efecte d'a-
quests residus en el medi

natural i com a activitat sen-
sibilitzadora, el pròxim diu-
menge 25 de març hi ha pre-
vista una trobada per netejar
la zona del Garxal i la platja
de Riumar (Deltebre) i la plat-
ja Eucaliptus (Amposta). En
la tasca de neteja participa-
ran l'Associació de Voluntaris
del Parc Natural del Delta de
l'Ebre, la brigada del Parc,
l'Escola del Parc i els ajunta-
ments de Deltebre i
d'Amposta.

El Parc Natural del Delta organitza una
neteja d'espais naturals 

El Parc Natural del Delta
de l'Ebre del Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural organitza una tro-
bada per netejar espais
naturals el pròxim diu-
menge 25 de març.

La trobada tindrà lloc diumenge vinent, dia 25 de març. 

cedida

Els cinc aerogeneradors, cada cop més a 
prop de la costa de l’Ametlla

El projecte ha superat l’avaluació del Banc Europeu d’Inversions (BEI)

ACTUALITAT

REDACCIO

El conveni signat entre
l'Ajuntament de Tortosa i el
BST segueix la línia de
l'anterior, i permet establir
un marc de col·laboració
per a la realització de
projectes amb l'objectiu de
conscienciar sobre la
necessitat de donar sang i
incentivar les donacions.
En el conveni es preveuen,
doncs, accions per facilitar
l'accés a la donació als
ciutadans de Tortosa, i per
fomentar la captació de
nous donants. Aquest matí
han presentat els detalls
del conveni l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, el
director del Banc de Sang i

Teixits de les Terres de
l'Ebre, Enric Contreras, i la
tinent d'alcalde de Serveis
a les Persones, Ana
Algueró. Anualment, i
durant quatre anys, temps
de vigència d'aquest
conveni, els dos
organismes establiran un
programa conjunt
d'activitats i posaran a
disposició tots els mitjans
de difusió que tinguin al seu
abast per promoure la
donació de sang
En aquest nou conveni es
reedita el suport a un dels
projectes clau per
conscienciar de la
importància de donar sang.

El jurat del Premi Amposta, format per representants dels mit-
jans de comunicació amb seu a la ciutat d'Amposta, va deci-
dir en la reunió que va tenir lloc dijous dia 15 de març atorgar
el Premi Amposta 2011 al Museu de les Terres de l'Ebre.

Actualitat

«El desenvolupament de plantes
experimentals contribueix

enormement a fer avançar la
indústria de l’eòlica marina»
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’Amposta va perdre diumenge
al camp del líder, el Prat (2-0).
Era previsible i, tot i la bona
imatge, l’equip va haver d’ac-
ceptar la derrota en el camp del
primer classificat. 

La lliga seguia, dimecres, al
Municipal ampostí. Jornada,

com al futbol de Primera divisió,
en dia laborable per arribar
abans al final de la competició. 

Partit amb al.licients i l’Am-
posta que no es podia permetre
cap ensopegada més. El marge
d’errada gairebé no existeix i ca-
da cop hi ha menys oportuni-
tats. Per això l’equip de Fabre-
gat va sortir al camp amb
compromís i va dominar el joc
en moltes més fases que el ri-

val, el Castelldefels, equip que
va especular durant la primera
meitat. 

Després de diverses aproxi-
macions, Dominguez, a la sorti-
da d’un córner, va fer l’1-0. Amb
el gol, el partit va tendir a obrir-
se, el Castelldefels va sortir de
la cova i va avisar que estava
present, tot i que fins el des-
cans, les opcions més clares
van ser dels locals. A la repre-

sa, la dinàmica d’uns i altres
semblava generar resignació.
L’Amposta havia pogut decidir
però no va fer-ho. I el Castellde-
fels, en la seua jugada mestra,
va empatar. L’1-1 encenia les
alarmes. El partit estava en un
punt mort, però l’Amposta va te-
nir caràcter, conscient que cre-
mava el darrer cartutx. Fabre-
gat va posar a Oscar al camp i
el davanter va liderar la reacció.
Dos gols seus a darrera hora i
esperança. Vida. L’Amposta és
penúltim, a set punts de la per-
manència. 
Està complicat però no és im-
possible. Visitarà el Cornellà i
rebrà el Vilanova. Dos partits
que decidiran. 

Mentre hi ha vida....

L’Amposta va guanyar el
Castelldefels, dimecres
passat (3-1). Era una nova
final. Cara o creu. Si o No.
I aquesta vegada la ba-
lança es va decantar a fa-
vor de l’equip que més va
insistir. De totes formes, tot
es va complicar a la  repre-
sa, quan el conjunt barcelo-
ní va empatar. Semblava
que no hi havia llum. Però
l’arribada d’Oscar va donar
vida a un Amposta que va
sentenciar amb dos gols
del jugador de la Salsade-
lla. El 3-1 permet somiar.
Les opcions són complica-
des, però encara existei-
xen. 

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta va guanyar dimecres el Castellefels i torna a tenir esperança per salvar-se

El Tortosa té urgència i ha de seguir progressant

M.V.

Onze punts per viatjar fins 
la Tercera divisió

Torna un històric: Martinenc

Jordi Fabregat, tècnic de l’Amposta. 
CANALTE

La notícia de la setmana, o una
de les més mediàtiques, va pas-
sar a Andorra on després d’un
partit de la Segona catalana,
l’àrbitre va canviar-se ràpida-
ment i va dirigir-se a la graderia
per ‘retrobar-se’ amb aficionats
que suposadament l’havien in-
crepat. Ha estat el tema del
gran debat setmanal. I, lògica-
ment, n’hem de parlar. 
Jo, si sempre transmeto tran-
quil.litat i calma i que mai s’ha
d’utilitzar la violència, he de fer
el mateix en aquest cas i espe-
rar que no es produeixi mai més
una situació com aquesta. 

Però, a la vegada, també
penso que ha de servir per refle-
xionar (a la gent que li faci falta).
I és que cal començar a evolu-
cionar de veritat. El que no es
pot permetre és que a l’àrbitre
se li increpi com si res  per un
decret arrelat així de fa molts
anys, quan al futbol s’hi anava
per a poder manifestar el que
no et deixaven en un altre lloc.

He vist aficionats (són casos
comptats però existeixen) que
quan entren en un recinte espor-
tiu no tenen mirament. Primer
van a per l’àrbitre però, si po-
den, també ‘actuen’ contra el
tècnic visitant o contra un juga-
dor de l’equip rival. I més si és
conegut i es poden posar amb

ell per una qüestió personal.
Recordo un cas quan jo juga-

va d’un aficionat d’un camp (no
falla, cada quinze dies té algun
problema) que va insultar greu-
ment a un company meu, durant
el partit. Els insults van passar a
comentaris de caire personal. I
clar, l’aficionat s’aprofitava de la
conjuntura perquè ell estava da-
rrera d’una tanca i així ‘mai’ li pot
passar res. 
El meu company, quan es va
acabar el partit, va anar a bus-
car aquest aficionat que, lògica-
ment, es va amagar. I per frenar
al meu company vam tenir fei-
na...

Mai hauria de passar res simi-
lar. Però tothom ha de tenir més
consciència i ser més responsa-
ble. Entre tots hem de fer possi-
ble que no es vegin segons qui-
na mena de situacions en un
recinte esportiu, ni insults ni
agressions. Cap mena de violèn-
cia. Es el camí.
Partint de la base que no estic a
favor de la resposta de l’àrbitre
del camp de l’Andorra, i subrat-
llo que això mai ha de passar,
també crec que potser hi haurà
aficionats que estaven en aquell
partit i que el proper dia s’ho
pensaran millor en el moment
de posar-se amb un àrbitre o
amb un jugador rival.

Va passar a Andorra
L’opinió de Michel

UE RAPITENCA. LIDER DIUMENGE 12 HORES

L’equip es refà i goleja el Reddis (1-4)

La millor versió de l’Ascó
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va empatar diu-
menge contra el Tàrrega (2-2).
Era el partit per a poder decidir
la lliga, en el cas de guanyar, o
per a poder estar amb la matei-
xa distància de punts, en el cas
de l’empat. Una derrota hagués
pogut crear un xic d’incertesa.
Però només un xic. 

En qualsevol cas, potser tot
aquest plantejament va compor-
tar que el Tàrrega surtís al camp
amb la lliçó ben apresa i sent
conscient que tenia molt a guan-
yar i poc a perdre. Per això va
començar com un tsunami i va
tenir, a més, un gran encert en
dues jugades que li van perme-
tre posar-se per davant. La Rapi-
tenca, un xic sorpresa per l’efec-
tivitat del rival, va saber
reaccionar al primer gol amb un
altre de qualitat de Javi Ramos,
amb un tret des de fora de l’à-
rea. Però el Tàrrega, amb una ju-
gada d’escola, va fer l’1-2. La Ra-

pitenca va haver d’anar a remolc
i va estar un xic excitada perquè,
tot i la seua privilegiada posició,
el partit tenia trascendència per
aclarir encara més el futur. O per
veure alguns núvols. Potser això,
va inquietar en algun moment a
l’equip ebrenc.

Sigui com vulgui, el partit,
amb un àrbitre amb un criteri de-
sigual, es va anar crispant. Raül
Teixidó fou expulsat abans del
descans. Però aquest fet va es-
peronar a la Rapitenca. I no poc.
A la represa, amb adversitats, el
líder va mostrar el seu millor re-
gistre. Es va multiplicar i va as-
setjar a un rival que no va saber
jugar amb un més i que només
es va dedicar a guarda roba. L’a-
fició es va abocar al costat de l’e-
quip que, en els darres minuts,
arran d’un penal rigoros, va tro-
bar el premi amb el 2-2. David va
transformar-lo. La Tercera més
prop de la Rapitenca!.

Especial

El Tortosa va empatar diumen-
ge passat al camp del Valls (0-
0), en la jornada en què va
debutar Sandu. L’equip de
Carlos Blanch va jugar amb la
serietat i compromís de sem-
pre, però també amb més
concentració defensiva, des
del primer minut. No va tenir
llacunes com li ha passat en
altres desplaçaments. I l’em-
pat, en un duel travat en el que
els vallencs van gaudir de més
ocasions, dins de les poques
que van existir, és un bon
resultat per al conjunt ebrenc.
El golaverage particular és
favorable amb un rival directe
i, a més, la porteria no ha
rebut cap gol en dues jorna-
des. Una noticia força interes-
sant en el moment més impor-
tant del campionat.
S’ha de seguir i, en la mateixa
línia de les darreres jornades,
amb el mateix guió, l’equip roi-
giblanc rebrà diumenge (12 h)
al Martinenc, tot un històric.
El plantejament és el mateix

que en altres setmanes. El
Tortosa limita la zona de des-
cens. Està a pocs punts de la
zona mitjana de la taula, però
també està a pocs (dos) de la
de descens. Cada jornada és
una final. 
Tornaran Borrull i Marc Alegre
mentre que en principi poden
ser baixa per sanció Alex
Accensi, Joseph i Maikel.
La junta directiva ja va anun-
ciar que té dos objectius: sal-
var la categoria i reduir déficit.
Ja va comunicar a la plantilla
que si no es podia aconseguir
el primer es pendrien mesures
per poder assolir el segon. 
Finalment, dir que el CD
Tortosa s’afegeix a la Marató
de donació de sang del dia
30, ajudant a conscienciar de
la solidaritat i la importància
d’aquesta jornada.
Per acabar dir que s’ha iniciat
una campanya de captació de
socis, ‘Apunta’t’, amb l’objec-
tiu d’incrementar el nombre
que actualment té el club. 

Necessitava la victòria l’Ascó,
dissabte al camp del Reddis,
per allunyar-se de la zona de
descens. I va obtenir-la des-
prés de sis jornades sense
guanyar. Era necessari. Vital.
L’amenaça del descens va fer
moure fitxa i divendres passat
es coneixia la incorporació del
davanter Adrià, exjugador del
Balaguer i que estava amb
Cerceda gallec. L’Ascó aposta
fort i pot fer-ho. Adrià va obrir

el camp al camp del Reddis on
l’equip de Rubio, ferit, va
demostrar que està fet per
una altra lliga. Isma Rojas, en
dues ocasions, ampliava l’a-
vantatge. Jorge a la represa
sentenciava amb l’1-4. 
Un equip per a lluitar per l’as-
cens i que ha hagut d’estar
ferit, prop del descens, per
identificar-se. Diumenge vinent
a buscar més tranquil.litat con-
tra el Valls (foto Iris Solà).

L’Amposta visita
diumenge el Cornellà
(12 h), un partit molt
important. I especial
per a Miguel Reverté,

ara al Cornellà
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La Cava va perdre a casa contra un Salou que es presen-
tava amb nombroses baixes per les sancions de la jorna-
da anterior. I, tot i que l’equip de Santi Forné va avançar-
se amb l’1-0, molt aviat, posteriorment va sortir de la
confrontació. I el Salou, ben posat, va remuntar amb l’1-
3. A la represa, amb els visitants amb inferioritat numèri-
ca, Jaime va posar dins del duel a la Cava que, no obs-
tant, ja va jugar amb massa precipitació i no va poder
superar l’entramat d’un rival que va defensar-se amb
agressivitat i que va saber crispar el partit i l’ambient. I
que va sentenciar amb el 2-4. La Cava va tornar a ser
irregular. Primera derrota amb Santi a la banqueta.

El Salou aprofita la irregularitat
del CD la Cava

SEGONA CATALANA

El R. Bítem va empatar, a casa, contra la Canonja (1-1) i s’allunya
de les dues primers places de la taula. Està clar que aquesta llui-
ta és més orgull que no pas per ansietat per un objectiu prioritari.
Però la il.lusió de poder tenir aquest al.licient existia. I ara queda
un xic esvaida amb aquest empat contra la Canonja. 
En el partit clau per mantenir aquesta efervescència classificatò-
ria, el Remolins-Bítem no va estar a l’altura al primer temps quan,
a més, es va trobar amb un rival reforçat, conscient del que es ju-
gava, en zona de descens. Els de Rojas van estar molt posats en
el primer temps. Va ser llavors quan, aprofitant una indecisió de-
fensiva local, es van avançar. 
A la represa, el R. Bítem fou un equip més armat i tot i que amb
més precipitació, va empatar i va tenir ocasions per remuntar. Al
final, 1-1. 

El R. Bítem millora a la represa però no
passa de l’empat contra la Canonja

SEGONA CATALANA. PAS ENRERA

En l’àntiga Primera regional, el Gandesa va viure moments
dolços. Aquell equip format per Toni Morelló, Buixeda, Alberton,
Jaume Esteve, Emili, Cantó, Javi Monzón, Alberto Viver....va ser
líder durant una bona pila de jornades. Va ser històric. Però
aquest Gandesa actual té un altre registre. I per això té molt de
valor el que està aconseguint. Diumenge va guanyar a Cambrils
(0-1) i conserva la quarta plaça, mantenint les aspiracions d’aca-
bar entre els cinc primers. Oscar Gilabert va fer el gol.  

18 punts de 21. El Gandesa viu un
moment històric

SEGONA CATALANA

El Jesús i Maria ja porta onze jonades sense perdre. Va guanyar dis-
sabte a la Santa Creu de Jesús (0-1), amb gol de Ferreres i segueix
fent història. El Catalònia, per la seua part, està en plena dinàmica ne-
gativa. I això, amb l’amenaça de les compensacions, preocupa. No veu
porteria i, a més, dissabte es van lesionar Lluis, Subi i Masip. Tot al
contrari que els de l’Aube que viuen impulsats pel seu gran moment.
Amb unió, identificació i sentiment tornen a brillar. Es el premi a l’esforç
i a la bona feina d’un club modest però gran d’emocions.  

Un gol de Ferreres enlaira al Jesús 
i Maria i crea dubtes al Catalònia

SEGONA CATALANA

L’Olímpic porta setmanes queixant-se dels arbitratges. I aquesta no és
una excepció. Pol, amb un gran gol, va posar per davant a l’Olímpic.
L’Alcanar remuntaria amb l’1-3, ja a la represa. Edu Aguilar, el dundee
amb les faltes, Gilabert i Jan van marcar. Però l’Olímpic entraria en el
partit amb el gol d’Ivan, de penal comès a Guiu. Llavors: “Valero trau
un llançament de banda i Narcís controla la pilota i fa gol. L’àrbitre el
dona però l’assistent l’anula amb el banderí aixecat. Increible tot el que
està passant. No demanem res més que ens respectin”.  

“Gol legal anulat a Narcís amb el 2-3”.
A Móra d’Ebre ja no saben que fer

SEGONA CATALANA

L’Alcanar va guanyar el quart
partit seguit, diumenge al
camp de l’Olímpic (2-4). Això
si, amb certa polèmica per-
què els locals van reclamar
un gol “totalment legal” anulat
a Narcís, amb el 2-3.  
L’Alcanar segueix tercer i a
l’espectativa de seguir ‘viu’ en
la lluita per la segona plaça te-
nint en compte que el Morell
ha de visitar-lo. Abans, però,

diumenge, el conjunt canareu
rebrà la Cava. Un derbi, un
clàssic del nostre futbol entre
dos històrics. La directiva ca-
nareua ha destapat la seua
essència comercial i el seu
enginy, que la fa peculiar pel
que respecta el màrqueting,
com ho ha fet en prèvies de
partits d’altres temporades o
amb les campanyes de capta-
ció de socis. Ha dissenyat un

cartell en el que promociona
el partit i anuncia que el guan-
yador del sorteig que s’efec-
tuarà al descans s’emportarà
100 euros. Llavors també hi
haurà un aperitiu per als as-
sistents. A més, amb col.labo-
ració amb comerços locals,
hi haurà entrades gratuïtes
per veure el derbi diumenge
(16.30 h) a la Fanecada, on
es preveu una altra festa. 

Una altra festa del futbol a la Fanecada
L’Alcanar rebrà diumenge (16.30 h) a la Cava

SEGONA CATALANA

El Roquetenc visitava el
camp del Morell, dissabte
passat, amb la intenció de
posar-s’hi dins la lluita per la
segona plaça, en el cas de
guanyar. La voluntat era
aquesta, tot i tenir el mateix
col.legiat que al partit d’ana-
da, Manolo Miras. 
De la Torre va fer el 0-1 i el
Roquetenc estava ben posat
i, malgrat l’empat del Morell,
l’equip de Camarero es va re-
fer i es va tornar a avançar

en el marcador. Però el crite-
ri i actuació de Miras ja esta-
va confonent als de Roque-
tes. Franklin, al partit
d’anada, un cop fou expulsat,
va tenir un enfrontament
dialèctic amb el col.legiat.
Aquest se’n recordava. “A la
primera que va poder va
amonestar-lo”.

En les celebracions del se-
gon gol, David va xutar la pi-
lota fora del camp. Mal fet,
també és cert. L’àrbitre no

va veure-ho i, per les su-
gerències de jugadores lo-
cals, va mostrar-li la segona
targeta. El Morell va remun-
tar amb el 4-2. Ja a darrera
hora, el Roquetenc feia el 4-
3 però després es va quedar
en nou i de la falta que va su-
posar la segona expulsió, va
venir el 5-3 final.

“Va poder existir premedi-
tació. L’actuació de l’àrbitre,
el seu criteri i, sobre tot, la
seua actitud xulesca va ser

sospitosa. Ens agradaria que
no ens xiulés més”. Hi havia
ràbia i malestar entre l’expe-
dició roquetenca al camp del
Morell. I també “indignació”.
Ara el Roquetenc queda més
lluny de la segona plaça que,
en el cas d’haver pogut asso-
lir un bon resultat, hagués es-
tat més oberta. Però no va
poder ser. “Les condicions
no van ser normals”. 

Miras, un altre cop
“Indignat després del partit al camp del Morell”

SEGONA CATALANA

El Roquetenc es va
avançar en dues ocasions,

però amb l’1-2 ja es va
quedar amb deu.

Malestar 
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El Vilalba va guanyar el Perelló (1-0) i, d’aquesta manera, referma la cin-
quena plaça. Un gol de Bernabé a represa va decidir un duel que va es-
tar incert fins el final i en el que al Perelló li va costar adaptar-s’hi, tot i
que quan va fer-ho va gaudir de les seus opcions. 
El Perelló veu frenada la seua progressió. Es troba en una zona relati-
vament comoda, però encara pendent de confirmar la permanència.
El Pinell, per la seua banda, va fer un altre pas ferm per assegurar-se
la salvació i viure més tranquil, ja mirant la taula per amunt. Va guanyar
el Deltebre per 2-1, amb dos gols de Sergi Rodriguez, davanter que ha
agafat responsabilitats amb les baixes de Toni i d’Amadeu. Ja en porta
deu. El Deltebre, però, com és habitual, no va defallir i va estar a punt
d’empatar. Rossemberg va donar vida amb el gol i el seu treball. El Del-
tebre ha de seguir patint per fugir de la part baixa de la taula. 

Vilalba i Pinell refermen la cinquena 
i la setena plaça

TERCERA CATALANA

El Tivenys va guanyar l’Horta (2-1) i segueix viu en la lluita per la permanèn-
cia. Era una final pels d’Arnau que, per aquest motiu, van afrontar el partit
amb molta serietat. L’Horta, per la seua part, segueix perdent pistonada (2
punts de 24) i s’acosta a la zona compromesa. Els visitants van reclamar
un gol anulat en els primers minuts. El Tivenys, amb gols de Pau i de Ro-
bert (p), van posar-se per davant. Vallés, de penal, va fer el 2-1 i el partit que
s’obria abans del descans. A la segona part, els locals van defensar-se amb
bona actitud, tot i que van estar imprecisos en els contraatacs pels nervis
de la situació. L’Horta va intentar-ho però sense encert. Finalment, dir que
el Catalònia va vèncer a Godall (1-3). També era una final per tenir alguna
opció. El Godall gairebé les perd i el Cata les manté, tot i que complicades.
Els locals van fer, de penal, l’1-0 a la represa però el Cata va respondre amb
els gols de Del Cerro, Carlos Asin (p) i Toni Barberà. Ximo i Rafa, després
de molt de temps, van tornar a jugar i el porter Albert va debutar.

El Tivenys guanya l’Horta i té vida

A. FORCADELL (LA CAVA) DEBUTA AMB EL CATA

L’Aldeana va guanyar el Móra la Nova (1-0) en un duel etre dos equips que
viuen dinàmiques diferents. L’Aldeana ara porta catorze jornades segui-
des sense perdre, està a tres de fer una volta. Es sisena. La seua força i
el seu entusiasme són extraordinaris. El Móra la Nova, per la seua part,
només ha guanyat un partit en dotze jornades. I està en línia descendent.
I això que a la primera part es va trobar millor sobre el camp, tot i acabar
en deu. A la represa, l’Aldeana va entrar en situació i va gaudir de dues
opcions. Edu, al minut 77, en possible fora de joc, va fer el gol de la victò-
ria. El Móra la Nova, molt  molest amb els arbitratges que rep, va protes-
tar un penal no xiulat en els darrers minuts. L’equip de Guiu es complica. 

L’Aldeana també es la revelació i la referència
des del mes de novembre

TERCERA CATALANA

El Camarles va guanyar l’Ulldecona en un duel obert, amb alternatives
i que es va decidir per l’eficàcia d’un Camarles que no té fre. Va per-
dre a Sant Jaume però ha reaccionat amb quatre victòries i dos em-
pats. Cal dir que la del diumenge va ser treballada davant de l’Ulldeco-
na. Els del Montsià, ara en zona de descens, van sortir a per totes i no
van ensorrar-se després del gol de Gabi Regaña (20’). El partit, amb
l’1-0, es va disputar amb molta intensitat. L’Ulldecona va demostrar
que té ganes de salvar-se i va jugar amb una actitud adequada per a
aconseguir-ho. Va disposar de les seues opcions. Però la dinàmica
d’uns i dels altres va decidir en l’eficàcia en les jugades. I fou el Camar-
les qui va setenciar amb un gol de Marc Prades (77’)  que, amb aquest,
lidera en solitari la taula de pichichis del grup. El Camarles segueix sent
la revelació. L’Ulldecona millora però està en zona de descens.  

Marc Prades és el pichichi i el Camarles
referma l’etiqueta d’equip revelació

TERCERA CATALANA

L’Ametlla guanyava 0-1 al camp del Sant Jaume, amb el gol de Xavi.
Tenia el partit controlat fins que va produir-se la jugada de la jornada
i potser de la temporada. El local Ismail no arriba a una rematada i
ho ‘prova’ amb la mà. Tota la gent que hi havia al camp va veure el
gol amb la mà del jugador local menys l’àrbitre que va concedir-lo.
Moments de confusió i protestes visitants que van comportar la sus-
pensió momentània. L’àrbitre va marxar cap el vestidor. El partit va
estar aturat fins que va arribar la força pública, trenta minuts des-
prés. En la represa, la Cala va jugar un xic exitada i afectada per la
jugada esmentada. El Sant Jaume va anar per feina i va decidir al se-
gon temps amb els gols de Pau Tomàs i de Marc Pardo. Bona tra-
jectòria del Sant Jaume, tot i les dificultats del moment i les baixes.

Un gol amb la mà d’Ismail va crear
polèmica a Sant Jaume

TERCERA CATALANA

La Sénia va guanyar el Corbera en un duel agònic que es va resoldre
a tres minuts del final (2-1). Joan Zaragoza va obrir el marcador al pri-
mer minut. Semblava que el triomf quedaria encarrilat. Però no fou ai-
xí. El gol va acomodar a l’equip senienc i, en canvi, va alliberar el Cor-
bera que va empatar amb un ‘obra maestra’ de Dani, un dels darrers
fitxatges. Tret espectacular de fora de l’àrea. A la represa, amb l’1-1,
la Sénia no sabia com trobar la fòrmula al partit i el Corbera, ben po-
sat, va gaudir de dues opcions, una d’elles amb un tret de falta al pal.
S’arribava al final quan es va produir la jugada del 2-1. El Corbera re-
clama “falta clara a Ruben que no fou pitada. L’acció segueix i des-
prés va haver-hi fora de joc”. Chescu va fer la jugada i Isaac, en una
acció embolicada amb el porter rival, va establir el 2-1 davant de les
protestes corberanes. Victòria agònica de la Sénia que li permet tor-
nar a reduir distàncies amb el líder i ocupar la segona plaça. Demà vi-
sita el Catalònia mirant de reül el duel de l’Ametlla. 

La Sénia pateix per doblegar un Corbera
que acaba protestant l’arbitratge

TERCERA CATALANA

Es el partit de la jornada. No és
decisiu però sí que, quan mar-
quen deu jornades, pot ser
important en la lluita per l’as-
cens. El líder l’Ampolla visitarà
el tercer classificat (a dos
punts). Sobre tot en l’aspecte
anímic, qui guanyi aquesta con-
frontació en sortirà molt
reforçat. Un partit amb molts
al.licients.  A més, tots dos hi
arriben amb ganes de refer-se
de l’anterior.
L’Ampolla va empatar a casa
contra el Santa Bàrbara (1-1).
El seu principal enemic és l’es-
tat del seu camp. Malgrat

aquest, va avançar-se amb un
gol de Robert, en ratxa, juga-
dor que va aprofitar una acció
ben elaborada de contraatac
per batre Carrasco. Però, a
partir d’aquell moment, els de
Cotaina no van saber decidir
quan van tenir dues ocasions
per fer-ho, una d’elles amb una
triple rematada. No obstant,
cal dir que el Santa Bàrbara,
amb la inèrcia positiva, va tenir
les immillorables oportunitats
per empatar. Però va fallar dos
penals. O, millor dit, Chema va
parar-los. A Porres i a Robert.
Malgrat això, els de la Plana

van empatar a l’inici de la repre-
sa amb el gol de Fidel.
Indecisió defensiva que aprofi-
ta Cornejo assistint a Fidel que
amb un control exquisit i, tot i
que un pèl forçat, va poder
orientar un tret que va sorpen-
dre a Chema. El gol va fer mal
a l’Ampolla. Li va costar reac-
cionar. El partit, amb el mal
estat del camp, va seguir tra-
vat, amb massa distàncies
entre les línies que dificultava la
creació dels atacs i dels con-
traatacs. Malgrat això, en el
darrer tram del duel, va ser
l’Ampolla qui va gaudir de dues

ocasions per marcar. La preci-
pitació i l’obligació d’haver de
guanyar va condicionar-li. Al
final, 1-1 i el Santa que segueix
progressant i més amb un
empat al camp del líder.
Per la seua part, la Cala va per-
dre a Sant Jaume en un partit
amb polèmica. Xavi va fer el 0-
1 quan va arribar la jugada de
la controvèrsia. Ismail va empa-
tar amb la mà. Tothom ho va
veure menys l’àrbitre.
Protestes i suspensió mometa-
nia fins que arribés la força
pública. El Sant Jaume, enlairat
a la represa, es va imposar.

L’Ametlla-L’Ampolla, derbi apassionant
El lider, amb dos punts d’avantatge, visita el tercer classificat

TERCERA CATALANA. DEMÀ A LES 16.30 HORES

Són els àrbitres justs? Tenen tendències?
Com són els àrbitres d'aquesta província? Tal
com em deia un home de futbol que va
mamar al mateix temps el pit de la seva
mama que tocar una pilota i ometré el seu
nom: “Hi ha tres tipus d'àrbitres, casolans un
50 %, anticasolans un 25 % i xulos un 25 %.
Els que puntuen a la federació
per pujar de la categoria són els punts que
aconsegueixen els equips visitants”. Aquesta
setmana va haver-hi embolic en tres camps. Comencem el serial,
22 d'Octubre de 2011, partit Roquetenc-Morell, guanyava el
Roquetenc, xiulava Manuel Miras i va perdre al final 2-4. Un penal
injust xiulat a favor del Morell va determinar el partit. Dissabte pas-
sat, partit Morell - Roquetenc, casualitat? El mateix àrbitre.
Guanyava el Roquetenc i al final va tornar a perdre, al Morell li van
treure una targeta, al Roquetenc vuit i va acabar amb 9 jugadors,
el míster Camarero està que puja per les parets, els jugadors diuen
que va ser un espectacle el de Miras i és més, afirmen, algun d'ells,
que al principi del partit se saludava amb el delegat del Morell com
si es coneguessin de tota la vida, bé els humans és bo que tinguem
amistats. Partit Olímpic-Alcanar, minut 82 xiulen un penal a favor de
l'Olímpic, dubtós, no ho era, però ho va xiular l'àrbitre Acser García,
i escurça distàncies l'Olímpic 2-3. Emoció total i als pocs minuts
empata el partit el conjunt local, un gol totalment legal, ho reconei-
xen fins els de l'Alcanar, però no puja al marcador. Partit Sant
Jaume - Ametlla, minut cinc marca el visitant, gol totalment legal,
l'anul·la l'àrbitre Gonzalo Romero, gol legal com reconeix la gent del
Sant Jaume. Després empata el Sant Jaume, el gol el fa un jugador
local amb les mans, els del Sant Jaume reconeixen que no era gol,
s'armà la marimorena, protesten els jugadors visitants, alguns juga-
dors li diuen a l'àrbitre de tot menys guapo. La cosa no va arribar
a més... són coses del futbol i de l'emoció. L'àrbitre no vol seguir
xiulant el partit, marxa a la caseta, demana força publica, el con-
vencen els delegats, l'àrbitre és jove només té 18 o 19 anys, ve
acompanyat dels seus pares, la mare plora, tal com ha de plorar
una mare amb sentiment. Es reprèn el partit, la segona part el Sant
Jaume va ser millor, l'Ametlla va baixar el pistó però és que l'àrbi-
tre no els deixava ni respirar xiulant i xiulant, va sentenciar el local
amb un tercer gol dubtós. Dos gols no legals, un gol anul·lat a
l'Ametlla, com fiquen en aquesta situació a aquest xaval de 18 anys
que sap el reglament però, o no ho entén o ha de fer més pràcti-
ques? A l'Olímpic, el president està trist “Jo vaig a retirar-me aques-
ta temporada veig coses rares, ens persegueixen els àrbitres, és
que no és un diumenge, ni dos, és cada diumenge”. Al Morell
només va faltar que l'àrbitre Miras sortís a coll de l'afició local com
els toreros. 
Un entrenador, Teixidó de la Rapitenca, si el miren des de lluny sem-
bla Berlanga, igualet, a més és el míster més divertit d'aquestes
terres, les seves rodes de premsa són un espectacle. Això diu
aquesta setmana de l'arbitratge contra el Tàrrega “no pots obrir la
boca, no pots animar, no pots fer ni un comentari, vaig dir només
això és targeta groga i em va expulsar, és que arribarà un dia que
a la banqueta un entrenador ha de ser un autista i dir: canviar el 8
pel 14, com una màquina. Els àrbitres no saben el que ens juguem
cada setmana, entrenem cinc vegades per setmana, no crec que
ells entrenin tant”.
Jo segueixo pensant en l'honestedat dels àrbitres que s'equivoquen
cada setmana però encerten també, que seria sense ells, no hi hau-
ria futbol, seria una batalla campal cada diumenge però no ho tinc
molt clar si hi ha influències de les altes esferes perquè aquesta
temporada no ascendeixi cap equip d'aquestes terres.

AMETLLA - AMPOLLA , ESPURNES I COETS. Demà dissabte si
guanya l'Ampolla farà un pas de gegant i deixaria gairebé sense
possibilitats d'ascendir a l'Ametlla, el visitant només ha perdut dos
partits en camp contrari i per la mínima i és que en els equips de
Cotaina, col·loca a les seves defenses com si fossin militars. Els
explicaré un secret, els dos entrenadors són grans amics, tots els
dijous esmorzen junts però els asseguro que aquest dissabte l'a-
mistat estarà aparcada, el meu pronòstic, un empat 1-1.

PRIMERA CATALANA, MÉS IGUALTAT IMPOSSIBLE
Excepte l'Olesa i la Rapitenca tots els equips cada jornada es
juguen alguna cosa (els del Montsià només es juguen el dia que
seran campions). Aquesta categoria està més igualada que mai,
només cal veure un Sanfeliuenc que al febrer estava a un punt del
descens i ara està a quatre de la promoció, el Valls, el Tortosa i el
Torreforta es juguen el descens, un d'ells baixarà segur, dos possi-
ble, tres impossible.

LA CAVA, LA VIDA SEGUEIX IGUAL. Els equips que visiten
aquest camp es freguen les mans, el diumenge el Salou jugava
amb 12 baixes entre lesionats i sancionats, no jugava ni la seva
estrella, Nico, va guanyar 2-4, els últims visitants cuers el Vilaseca
i el Bonavista no es va guanyar fins als últims minuts, nou equips
no han marxat de buit i només han tingut quatre victòries de l'equip
local, l'afició d'aquest equip es mereix una mica més, porten dues
temporades sofrint, cal canviar el model esportiu.

Són els àrbitres de dretes o d’esquerres?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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Dolors d'esquena i coll?
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

La quiropràctica, tercera professió sanitària al món,
es dedica al benestar de la nostra important i delica-
da columna vertebral. Si sofreixes dolors d'esquena
i coll, és un senyal d'alarma que t'envia la teva colum-
na vertebral. Cuidar-la, és la clau de la teva salut.

Lumbàlgia
El dolor lumbar, o lumbàlgia, afecta al 80% de la
població en algun moment de la seva vida, moltes
vegades sense causa aparent. En corregir els des-
plaçaments vertebrals, anomenats sub-luxacions ver-
tebrals, el doctor quiropràctic repara la causa del
dolor.

Ciàtica
És el resultat d'una irritació del nervi ciàtic i general-
ment es manifesta amb un dolor a la cama. L'ajust
quiropràctic disminueix la inflamació sobre el nervi
ajudant a una recuperació òptima.

Hèrnia Discal
Gràcies a la cura quiropràctica, pacients crònics per
debilitat del disc, recuperen l'equilibri estructural. Es
pot evitar la cirurgia en la majoria dels casos.

Dolor de coll
La cervicalgia pot ser el resultat de mals hàbits pos-
turals, d'un cop o un accident. Els ajustos quiropràc-
tics, són molt eficaços per corregir els desplaça-
ments, responsables del mal funcionament d'aques-
ta zona tan important del cos.

Maldecaps
Jaquecas, migranyes o qualsevol mal de cap poden
sorgir perquè el coll treballa a l'excés per tractar de
recuperar la corba normal de les cervicals. Al reposi-
cionar les vertebres en el seu lloc, el quiropràctic
tracta alhora el dolor i l'arrel del problema.

Dolor en l'espatlla, Braç, Mà
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formigueix... Moltes
són les dolències provocades per sub-luxacions verte-
brals en les cervicals. La quiropràctica permet llevar el
pinçament del nervi braquial responsable del dolor o
del mal funcionament del braç.

Marejos i Vertígens
Moltes vegades estan provocats per la pèrdua de con-
nexió entre el cervell i els receptors neurològics de les
cervicals. Aquests problemes desapareixeran gràcies a
la cura quiropràctica.

Salut i benestar
Tothom requereix una revisió mèdica de la seva colum-
na vertebral regularment. Tu netejes les teves dents tots
els dies. T'adones que menjar sa és important. Fas exer-
cici tots els dies, i que fas per mantenir la teva columna
vertebral sana i sense sub-luxacions vertebrals?

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

Indicacions principals de la quiropràctica
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-la Sénia (17 h)
Sant Jaume-Aldeana (16.30 h)
l’Ametlla-l’Ampolla (16.30 h)

Horta-Pinell (17.30 h)
Diumenge

Deltebre-Vilalba (16.30 h)
Perelló-Godall (16.45 h)

Corbera-Móra Nova (16 h)
S. Bàrbara-Camarles (16.45 h)

Ulldecona-Tivenys (16.30 h)

RESULTATS
24a jornada Tercera catalana

Tivenys-Horta 2-1

la Sénia-Corbera 2-1

L’Ampolla-S. Bàrbara 1-1

Vilalba-Perelló 1-0

Godall-Catalònia 1-3

Aldeana-Móra Nova 1-0

S. Jaume-l’Ametlla 3-1

Camarles-Ulldecona 2-0

Pinell-Deltebre 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 24 42 15 55

2. la Sénia 24 48 24 54

3. l’Ametlla 24 61 23 53

4. Camarles 24 48 31 45

5. Vilalba 24 46 36 39

6. Aldeana 24 40 38 37

7. Pinell 24 52 38 36

8. Sant Jaume 24 41 33 35

9. S. Bàrbara 24 42 40 33

10. Perelló 24 39 33 31

11. Horta 24 45 49 31

12. Móra Nova 24 49 44 28

13. Deltebre 24 33 37 28

14. Tivenys 24 30 52 23

15. Corbera 24 36 55 22

16. Ulldecona 24 23 45 21

17. Catalònia 24 31 76 16

18.  Godall 24 32 69 13

Tercera catalana

RESULTATS

3a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

R. Bítem-Bot 4-1

Atlas-Campredó 0-1

Flix-Benifallet 1-0

PROPERA JORNADA 

Flix-Bot (diumenge 16.45 h)

Campredó-R. Bítem (dissabte 19.30 h)

Benifallet-Atlas (diumenge 17 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campredó 3 6 1 7

2. Flix 3 6 2 7

3. Atlas 3 4 1 6

4. R. Bítem 3 4 7 3

5. Benifallet 3 2 6 3

6. Bot 3 2 7 0

RESULTATS
4a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Rasquera-Benissanet 0-4
Xerta-Ginestar 0-1
Roquetenc-Alcanar 0-1
Tivissa descansava

PROPERA JORNADA 

Alcanar, descansa

Tivissa-Rasquera (diu 17 h)

Benissanet-Xerta (diu 16 h)

Ginestar-Roquetenc (16.45 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 4 11 1 12

2. Benissanet 3 8 1 7

3. Ginestar 4 5 4 7

4. Roquetenc 3 4 5 5

5. Tivissa 3 5 9 3

6. Rasquera 3 4 8 3

7. Xerta 3 1 10 0

Quarta catalana

Robert Cabrera, en ratxa, va fer el gol de l’Ampolla, diumenge passat.

Els
resultats

de la
jornada

L’Ampolla visita demà
dissabte l’Ametlla en un
derbi apassionant en el

que el liderat pot 
estar en joc.

Lideratge en joc
PRÒXIMA JORNADA  

Masnou-Gavà
Santboià-Europa
Manlleu-Terrassa

Espanyol-Balaguer
Gramanet-Olot

Pobla Mafumet-Muntanyesa
Vilanova-Vilafranca

Cornellà-Amposta (diu 12 h)
Castelldefels-Rubí

Prat-Vic

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 30 18 7 5 42 19 61
2. Espanyol 30 13 12 5 42 20 51
3. Terrassa 30 15 6 9 49 46 51
4. Manlleu 30 14 7 9 59 44 49
5. Pobla Mafumet 30 13 10 7 38 21 49
6. Vilafranca 30 13 6 11 40 44 45
7. Rubí 30 13 6 11 52 39 45
8. Cornellà 30 10 14 6 38 29 44
9. Santboià 30 11 8 11 33 36 41
10. Castelldefels 30 11 8 11 38 37 41
11. Gavà 30 10 8 12 36 42 38
12. Olot 30 9 10 11 40 43 37
13. Europa 30 10 7 13 29 35 37
14. Muntanyesa 30 8 13 9 33 41 37
15. Balaguer 29 10 7 12 25 37 37
16. Vic 30 9 9 12 38 39 36
17.  Vilanova 30 8 10 12 33 41 34
18. Gramanet 29 8 8 13 32 41 32
19. Amposta 30 7 6 17 38 56 27
20. Masnou 30 4 8 18 28 53 20

Tercera divisió RESULTATS
29a jornada, Tercera divisió

Muntanyesa-Vilanova 3-3
Rubí-Prat 0-1
Gavà-Santboià 2-2
Terrassa-Espanyol 1-0
Olot-Pobla Mafumet 2-1
Amposta-Castelldefels 3-1
Vic-Masnou 6-2
Europa-Manlleu 2-2
Balaguer-Gramanet sus
Vilafranca-Cornellà 3-3

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Rapitenca (diu 17 h)

Tàrrega-Vista Alegre

Júpiter-Santfeliuenc

Ol. Can Fatjó-Reddis

Ascó-Valls (diu 12 h)

Tortosa-Martinenc (diu 12 h)

Almacelles-Olesa

Viladecans-Iberiana

Torreforta-Sants

RESULTATS
24a jornada, Primera catalana

Reddis-Ascó 1-4

Santfeliuenc-Ol. Can Fatjó 2-0

Rapitenca-Tàrrega 2-2

Vista Alegre-Júpiter 2-2

Martinenc-Almacelles 1-1

Iberiana-Torreforta 1-0

Sants-Igualada 1-1

Valls-Tortosa 0-0

Olesa-Viladecans 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 24 39 13 55

2. Tàrrega 24 45 32 44

3. Júpiter 24 50 32 39

4. Vista Alegre 24 46 39 39

5. Santfeliuenc 24 30 26 39

6. Martinenc 24 38 31 38

7. Reddis 24 34 29 37

8. Sants 24 37 31 36

9. Iberiana 23 39 39 35

10. Ascó 24 35 29 30

11. Torreforta 24 41 43 30

12. Igualada 24 38 45 30

13. Valls 24 31 40 30

14. Tortosa 24 33 41 28

15. Almacelles 24 34 41 26

16. Viladecans 24 28 35 26

17. Ol. Can Fatjó 24 23 36 24

18. Olesa 24 19 58 13

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roquetenc-Calafell (16.30 h)
Bonavista-Cambrils (17 h)

Torredembarra-Catalònia (16.30 h)
Diumenge

Alcanar-la Cava (16.30 h)
Salou-Morell (16.30 h)

Vilaseca-R. Bítem (17 h)
Canonja-Catllar (11.45 h)

Gandesa-Camp Clar (17 h)
Jesús i Maria-Olímpic (17 h)

RESULTATS

24a jornada, Segona catalana

Morell-Roquetenc 5-3

Catalònia-Jesús i Maria 0-1

Calafell-Vilaseca 2-3

Camp Clar-Torredembarra 0-3

Catllar-Bonavista 3-1

la Cava-Salou 2-4

R. Bítem-Canonja 1-1

Cambrils-Gandesa 0-1

Olímpic-Alcanar 2-4

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 24 55 21 54

2. Morell 24 57 33 50

3. Alcanar 24 51 41 44

4. Gandesa 24 48 35 43

5. Jesús i Maria 24 48 35 41

6. R. Bítem 24 49 35 40

7. Roquetenc 24 44 36 39

8. Salou 24 38 36 39

9. Catllar 24 43 41 37

10. la Cava 24 43 48 35

11. Catalònia 24 40 38 29

12. Camp Clar 24 34 44 28

13. Cambrils 24 42 41 27

14. Calafell 24 31 48 25

15. Olimpic 24 35 52 22

16. Vilaseca 24 32 51 22

17. Canonja 24 21 34 19

18. Bonavista 24 22 64 11

RESULTATS
4a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2
Ascó-Batea 5-4
la Cava-la Galera 2-1
Arnes-Deltebre 7-0
Jesús i Maria descansava

PROPERA JORNADA 

Deltebre, descansa

Ascó-la Cava (dissabte 16 h h)

la Galera-Arnes (diumenge 16.45 h)

Batea-Jesús i Maria (diumenge 16.45 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 4 10 6 7

2. Jesús i Ma. 3 6 3 7

3. la Cava 3 4 2 7

4. Batea 3 12 6 4

5. Arnes 3 9 10 3

6. la Galera 4 3 4 3

7. Deltebre 4 1 14 1
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CICLISME

Un total de setanta esportistes
han près part al Campionat Co-
marcal de Bitlles dels Jocs Es-
portius Escolars del Baix Ebre.
Després de la segona jornada,
disputada a les instal.lacions de
l'Institut Escola Daniel Mangra-
né de Jesús i organitzada pel
Consell Esportiu del Baix Ebre
amb el suport de l'AMPA del
centre, s'ha establert la classifi-
cació definitiva d'un esport tra-
dicional que compta amb una
molt bona acollida als centres
educatius. 

A la imatge, un moment de
l’entrega dels Premis.

70 participants, a Jesús
BITLLES. CAMPIONAT COMARCAL ESCOLAR BAIX EBRE

El sènior femení guanya a Granollers

CLUB VOLEI ROQUETES

El diumenge passat, el Club Ciclista Catalunya Sud va competir a Alacant per a disputar la
Quarta prova de l’Open de la Comunitat Valenciana. 
Marí Carmen Esteller va acabar tercera fèmina, mantenint-se en el segon lloc de la general

provisional. 
Manuel Julve segueix segon en sènior. En máster 30, Alex va fer la tretzena plaça i José Juan
es va adjudicar la prova en un ajustat final. L’Open es reempendrà durant el mes d’abril, així
com una nova edició de la Xallenger de les Terres de l'Ebre que s’estrenarà a la Ràpita.

Club Ciclista Catalunya Sud

El Flix va guanyar el Benifallet (1-0) en un
partit agònic i que no es va decidir fins
els darrers minuts quan els flixancos pit-
jor ho tenien amb inferioritat numèrica.
Però una acció a pilota aturada va com-
portar el gol del Flix, obra d’Hèctor juga-
dor fitxat pel Batea. L’euforia es va des-
tapar a la Ventonella perquè el triomf és
un altre pas endavant en el camí per l’as-
cens. En la mateixa situació es troba el
Campredó que, com en la primera fase,
va tornar a repetir guanyant al camp de
l’Atlas (0-1). Fou un partit igualat, amb
alternatives, molt intens i no exempt de
jugades polèmiques. Un gol de Ventura
(40’) posa al Campredó amb avantatge
tenint en compte que ha jugat dos par-
tits fora de casa. Lidera el grup empa-
tant amb el Flix. D’altra banda, el R.
Bítem va vèncer el Bot i tindrà encara
algunes opcions (4-1). 

Flix i Campredó lideren 
el play-off d’ascens

QUARTA CATALANA

Rapitenca-Benifallet, sus
Arnes-Aldeana,3-2
La Cava-Rem. Bítem,11-2
Olimpic-Falset,5-5
Tortosa-Masdenverge,8-0
Ginestar- S. Bàrbara,sus
Alcanar-Ulldecona,sus
Jesús i Maria-Gandesa,1-2 
Classificació: Ulldecona, 59; la Cava,
58; Arnes, 48; Tortosa Ebre, 45;
Rapitenca, 43; Falset, 43; S. Bàrbara,
36; Aldeana, 35; R. Bítem, 25; Ginestar,
24; Benifallet, 23; Gandesa, 21; Jesús i
Maria, 14; Masdenverge, 13; Olimpic, 6;
Alcanar, 3. Propera jornada:
Gandesa-Ginestar; Santa Bàrbara-
Olimpic; Falset-Arnes; Aldeana-
Rapitenca; Benifallet-la Cava; R. Bítem-
Alcanar; Ulldecona-Tortosa Ebre i
Masdenverge-Jesús i Maria. 

L’Arnes s’enlaira

FUTBOL FEMENÍ

Bona jornada per al sènior femení que fa un petit respir guanyant aquesta setmana per 1-3 contra el
Granollers. Els parcials van ser (21-25, 19-25, 25-22, 15-25). En aquesta victòria el C.V.oquetes es
classifica el 4º posició. Per altra banda, el sènior masculí una setmana més perd el partit per 3-0, al
camp de l'Igualada. En el primer set va tenir l'ocasió de guanyar-lo, però en els moments més desi-
cius, una vegada més, “l'àrbitratge va pitar diferentes faltes que van perjudicar molt”. En els següents
dos sets, la falta de motivació pel gairebé ja decidit el descens d'aquest equip, no va fer possible que
en sumessin cap a favor. Els parcials van ser (25-22, 25-17 i 25-20). El cadet masculí rebia a al l'e-
quip centre d'estudis Roca. Aquests també una setmana més perdien per un condundent 0-3 amb par-
cials (16-25, 13-25 i 17-25). En aquest partit aquest equip finalitza el seu campionat
En la pròxima jornada, el sènior masculí rep al C.V.Estructures d'Olot i seguidament el sènior femení
rebrà al C.V.Ametlla del Vallés.

Ascó va acollir ahir el final
de la quarta etapa de la
92ena. edició de la Volta Ci-

clista a Catalunya. I
demà serà punt d’inici
de la cinquena, sent

l’únic municipi de la demar-
cació de Tarragona on s’atu-
ra enguany la ‘Volta’, ja que
al 2008 i al 2010 ho va fer
en diverses etapes.

La Volta va arribar a Ascó
procedent de Tremp, en una
etapa de 199 quilòmetres
que va finalitzar a la carrete-
ra de Camposines, davant
de l’ermita de Sant Miquel.
Demà, els ciclistes sortiran
del mateix punt en una nova
etapa que tindrà un recorre-
gut de 207 quilòmetres,
sent Manresa la destinació.

La celebració d’aquest es-
deveniment esportiu ha es-
tat possible gràcies a l’Ajun-
tament d’Ascó i a
l’Associació Nuclear Ascó-
Vandellòs.

El colombià Rigoberto
Urán (Sky) va ser el guanya-
dor d’aquesta quarta etapa

entre Tremp i Ascó, en un
spring amb Denís Menchov
(Katusha).

El suís Michael Albasini
(Green EDGE) es manté com
a líder de la General un cop
s’han celebrat les primeres
quatre etapes de la Volta a
Catalunya. Demà, sortida
des d’Ascó cap a Manresa. 

La Volta dorm a Ascó

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL 

TORTOSA HIDROCANAL, 30
OAR GRÀCIA SABADELL, 17

Inici dubitatiu de les tortosines
degut a la pressió per la neces-
sitat d'obtenir un resultat favo-
rable i classificar-se per  a dis-
putar la fase final del
Campionat de Catalunya
Una primera part poc fluïda tot
i no cedir en cap moment  l'a-
vantatge en el marcador,  la
responsabilitat va pesar i això
es va traduir en moltes erra-
des, tant en defensa com en
atac, arribant-se a la mitja part
amb un avantatge mínim d'un
gol a favor. L'inici de la segona
part fou totalment diferent,
amb encert i disciplina el joc

tortosí es va anar intensificant,
assolint un altíssim nivell de
control defensiu: al minut 20 de
la segona part només s'havien
encaixat 3 gols. L'efectivitat
atacant, l'ordre en el joc i l'ente-
sa entre les jugadores que van
interpretar totes les jugades
amb claredat, va provocar una
exhibició de bon joc i de control
del partit.
El proper cap de setmana, des-
plaçament a la pista del CE
Valldoreix, on es decidirà si l'-
Handbol Tortosa assoleix la ter-
cera posició en la taula gene-
ral.
Aquest resultat significa la clas-
sificació per a la fase final Top4
que se celebrarà a Molins de

Rei, disputant la possibilitat
d'ascens a Divisió Plata Nacio-
nal entre els millors equips ca-
talans de la categoria: Molins
de Rei, Granollers i La Roca.
La junta directiva vol felicitar a
tot l'equip humà que treballa
amb aquesta entitat: jugado-
res, tècnics, patrocinadors i
simpatitzants, que, amb molt
treball han assolit el difícil ob-
jectiu marcat a l'inici de la tem-
porada.
Alineació: Paula Estorach i Es-
tefi Ocaña a la porteria; Mireia
Andreu, Jenifer Cornejo, Aida
Rieres, Núria Albacar, Paula Al-
caide, Jèssica Bertomeu, Ma-
ria Valldepérez, Cinta Gisbert,
Noel Uriarte i Gisela Angel.

A la final del Campionat de Catalunya

L’Amposta va perdre contra
el Castelldefels (25-29) en un
partit en què va tornar a
demostrar que està a l’altura
dels primers classificats. El
conjunt barceloní, amb
aquesta victòria i la derrota
de l’Adesal, és el nou líder,
quan manquen tres jornades
pel final (l’Adesal té un partit
més). Per tant, era una jorna-
da clau per al Castelldefels i,
per això, va començar el duel
amb molta motivació. Però, a

la vegada, la seua autoe-
xigència el va fer jugar un xic
precipitat davant d’un
Amposta que, amb més lli-
bertat, va saber com respon-
dre i va mantenir el partit
igualat fins ben entrada la
represa.
Va ser llavors quan les visi-
tants, més efectives, van
decidir al seu favor. Eren
conscients del que es juga-
ven i van oferir el seu poten-
cial en el moment en què el

partit es trencava. Aquesta
circusmtància i també la pèr-
dua de fluidesa de les ampos-
tines en determinats
moments va acabar senten-
ciant amb el 25-29 final.
L’Amposta es desplaça a les
illes, a Lanzarote. Per
l’Amposta: Manjavacas, Sara
Alonso (5), Domingo (5),
Ungureanu (5), Uliaque (1),
Frnova (5) i Sara. Garcia (2).
Galvez, Solà, Juncosa, Vila
(1) i Tortajada (1). 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

L’Amposta torna a fer patir un líder
El Castelldefels ha de suar però ara és el nou líder (25-29)

Guanyador

El colombià
Rigoberto Urán es va
imposar en la quarta

etapa, ahir,
a Ascó.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
IMMA JUAN, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ DE CDC A LES TERRES DE L’EBRE

Imma Juan fou proclamada,
fa dos divendres, presidenta
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 pre-
sidenta de la Federació fou
proclamada per unanimitat en
el Congrés de CDC a les
comarques de les Terres de
l'Ebre que es va celebrar al
Centre Cívic Ferreries de
Tortosa.   Més Ebre ha parlat
amb Imma Juan. 

Més Ebre: Ser proclamada
per unanimitat, què compor-
ta?
Imma Juan: Per mi aquesta
mostra de confiança per part
de la militància de les Terres
de l'Ebre és una satisfacció i
un reconeixement a la meva
trajectòria de més de 20 anys
dedicada al partit i al territori.
ME: Així mateix, significa que
hi ha unitat? Què no hi ha
escletxes?
IJ: Si, és així des del primer
moment va haver un concens
en l'acceptació de la propos-
ta. Hi ha moltes  persones din-
tre de CDC  que podrien assu-
mir aquesta responsabilitat,
però actualment la majoria
tenen càrrecs de govern i ins-
titucionals i això els pot dificul-
tar poder dedicar-se i liderar
el partit , per aquest motiu el
meu perfil, la meva experièn-
cia i la possibilitat de poder-
me dedicar ha estat un dels
elements que han condicionat
la decisió. 
ME: Va decidir deixar pas a
Lluís Solé, a nivell local, a
Deltebre. Va poder ser en vis-
tes d'aquesta nova situació
actual?
IJ: La decisió de traspassar la
responsabilitat de cap de  llis-
ta a Lluís Soler a Deltebre, no
va tenir cap tipus de connexió
amb aquesta decisió de la

Federació, perquè ja feia molt
de temps que havíem decidit
que Lluís era la persona ade-
quada per liderar el partit a
Deltebre, desprès de 20 anys
de la meva responsabilitat en
la política municipal.
ME: Aquesta nova etapa al
capdavant de CDC a l'Ebre,
representa un punt i seguit? O
un punt i a part?     
IJ: La meva trajectòria política
i personal,  ha estat des de
sempre posar-me  al servei
de la gent, del territori i del
partit. Per aquest motiu, ara
continuo amb el mateix espe-
rit de poder contribuir amb el
meu treball a la mateixa finali-
tat, malgrat l'àmbit de respon-
sabilitat sigui diferent de l'eta-
pa anterior.
ME: Full de ruta. Una nova
etapa molt diferent. En què
creu què ha de ser-ho?
IJ: És evident, que ara les cir-
cumstàncies que envolten al
partit són molts diferents d'e-
tapes anteriors, en les que
estàvem a l'oposició. Ara a
nivell de país governem a la
Generalitat, a les Diputacions,
a la majoria de Consells
Comarcals i a molts de ajunta-
ments petits i grans, i això
condiciona les noves direc-
trius del partit . A nivell  de
Terres de l'Ebre també gover-
nem als quatre Consells
Comarcals, a totes les capi-
tals de comarca i molts ajun-
taments. Per tant, com a
Federació hem de prioritzar
un lideratge fort a nivell terri-
torial i preservar que el partit
quedi engolit per la dinàmica
del govern, perquè tots els
càrrecs institucionals i de
govern estiguin més centrats
en les seves funcions de
govern que de partit i per tant
cal que el partit tingui un pro-
tagonisme i un pes específic i
sigui més fort i actiu en tots
els afers territorials. També

hem de coordinar l'acció polí-
tica del partit amb l'acció de
govern, i poder utilitzar  tots
els actius i potencial del
govern i del partit en favor de
les propostes del territori. I en
aquesta línia reforçar el partit
a les nostres comarques,
obrint-nos  encara més a la
gent, ser més participatius,
tenir un contacte permanent
amb el conjunt de les associa-
cions i organitzacions més
representatives de l'àmbit
territorial i sectorial, amb una
presència a tot arreu dels
càrrecs institucionals i del par-
tit  per poder seguir les
demandes de la gent i poder-
les vincular i elevar ràpida-
ment a les institucions corres-
ponents, per donar  respos-
tes efectives i immediates
que ofereixin solucions i opor-
tunitats a la gent.
ME: La gent ebrenca, com en
general per tot arreu, està
molt preocupada per la situa-
ció actual, i més quan se sent
que les Terres de l'Ebre reben
menys inversions que altres
territoris. Quan pot existir un
biratge i quan es pot notar.
Quan creu que pot existir i
com es pot fer?
IJ: Per poder superar aques-
ta situació de crisi i d'incerte-
sa que viu la gent, en primer
lloc  hem de reforçar la nostra
identitat territorial, que això
passa  per tenir confiança en
les nostres possibilitats com
a territori, creure en nosaltres
mateixos, en les nostres for-
taleses internes, aprofitar i
posar en valor els nostres
potencials i actius territorials,
econòmics i socials, creant
complicitats i sumant
esforços entre les institu-
cions, organismes, entitats,
sectors i actors del territori,
que entre tots poséssim en
comú allò que ens uneix per
anar configurant propostes,

projectes i programes que
ens permetin anar avançant
en el desenvolupament social
i econòmic d'aquestes terres
i de la seva gent. A partir d'a-
quí, malgrat que la crisi
econòmica podrà endarrerí
les nostres aspiracions, la
nostra obligació serà defen-
sar aquestes propostes a tots
els nivells perquè repercutei-
xin i siguin efectives  al territo-
ri. 
ME: Dues qüestions d'in-
terès. Els nostres Correbous,
amb una enquesta, tornen a
estar en el punt de mira. Què
en pensa?
IJ: Sabem que fora d'aques-
tes terres és un tema que té
poc suport i tindrem molta
pressió en aquest sentit, però
el més important és que exis-
teixi unitat territorial  en defen-

sa d'aquesta tradició.
ME: I el nostre estimat riu.
IJ: És un altre tema de pres-
sió al territori,  que també
haurem de defensar que no hi
hagi cap transvasament del
riu i que s'aprovi d'una vegada
per totes, el cabdal ambiental
necessari  per preservar l’úl-
tim tram de riu i les expectati-
ves socioeconòmiques de les
Terres de l'Ebre.  
ME: D'altra banda, més en un
àmbit personal, com es com-
pagina l'exigència que té la
política amb la vida familiar? 
IJ: Els polítics, per l'exigència
de les nostres responsabili-
tats que són els 7 dies de la
setmana, sempre traíem els
temps a la família i per tant
ells són els que més acusen
aquesta situació que de vega-
des és fa molt dura per la per-

manència en el temps.
ME: Imma Juan com a políti-
ca, va nèixer o es va fer?
Quan se n'adona que vol dedi-
car-se a la política?
IJ: Jo em vaig presentar en
política per treballar pel meu
poble i poc a poc em vaig
anar incorporant i il·lusionant
a un projecte comú de país,
que és treballar per Catalunya
i això va ser quan vaig entrar
a militar a CDC.
ME: Què és el que més li
agrada del que ha fet? I que
l'il.lusiona més per a poder fer
i que creu que pot fer-ho?
IJ: El que més m'agrada és
poder tenir la satisfacció que
amb la meva persona i el meu
treball contribueixo a fer algu-
na cosa útil i positiva  per la
gent i per la societat, i aquest
és sempre el meu full de ruta.
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

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

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

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

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: Tapes 

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

BAR MARR - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Més informació del “Primentons i Tomates”.

Bar Marr els hi ofereix una gran varietat de tapes típiques, en un marc incomparable, tot just

davant del port nàutic de Là Ràpita, per poder aguditzar els cinc sentits. No deixi passar l`opor-

tunitat de gaudirne`n.
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel     

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan   

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià  

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914 

Ulldemolins Reverter, Xavier       

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur

Crta de Grao,49 (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M              

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Cel cobert de matinada al vessant nord del Pirineu i a l'extrem nord-est, men-
tre que a la resta estarà serè. A partir de llavors el cel quedarà serè o poc
ennuvolat en general. Malgrat això, al centre de la jornada creixeran algunes
nuvolades al Pirineu, Prepirineu i punts de muntanya del quadrant nord-est i
de la resta del prelitoral, mentre que al final del dia arribaran núvols alts i
prims per l'oest del país i alguns de baixos pel litoral nord. 

Precipitacions 
De matinada s'espera alguna precipitació al vessant nord del Pirineu i a l'ex-
trem nord-est, feble en general i amb cota de neu d'uns 1200 metres. Durant
la tarda és possible algun ruixat aïllat a punts de muntanya de l'interior del
quadrant nord-est, d'intensitat feble o localment moderada; la cota de neu ron-
darà els 1600 metres. Acumularan quantitats minses de precipitació. 

Temperatures 
Les mínimes baixaran entre lleugerament i moderada arreu. Rondaran entre -
4 i 1 ºC al Pirineu, entre -1 i 4 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre
2 i 7 ºC al prelitoral i entre 6 i 11 ºC al litoral. Pel que fa a les màximes seran
lleugerament o moderadament superiors i oscil·laran entre 15 i 20 ºC en con-
junt. 

Visibilitat 
Bona en general, però regular i localment dolenta al quadrant nord-est i al
Pirineu de matinada, amb formació de boires i boirines. 

Vent 
De matinada i a la nit bufarà de component nord fluix, més reforçat al litoral
nord. Al centre de la jornada el vent serà fluix amb cops moderats de compo-
nent sud i est a l'interior i de component nord i est al litoral.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva voluntat
i tracta de mantenir la teva claredat mental a
tota hora. Però sobretot, no et deixis  portar
per persones negatives. 

Balança
22/9 al 22/10

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

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

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

Capricorn
21/12 al 19/01

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

Aquari
20/1 al 18/2

Pren els  assumptes de feina molt
seriosament perquè això representarà
un gran pas cap  al teu desenvolupa-
ment econòmic.     

Peixos
19/2 al 20/3

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

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 5°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2

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

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

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

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

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

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

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

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

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

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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Així, com amb la de Comerç
Local, per donar-li continuïtat
a l'atenció que li posen els
premis Ebre Líders al teixit
productiu de les Terres de
l'Ebre. Si us sembla bé,
anem a pegar-li una ullada
als candidats més destacats
fins el moment, i als que, vol-
dria recordar, heu escollit
vosaltres per mitjà de les
postres votacions a
Ebreliders.cat. Liderant la
candidatura d'Empreses i
Indústria descobrim el nom
de BOSCH Comunicació
Visual, una empresa local
dedicada al disseny gràfic i a
tot tipus d'aplicacions deriva-
des d'aquest. Amb BOSCH
Comunicació Virtual com a
capdavantera en la llista de
possibles guanyadors en la
categoria comentada, em
doneu que pensar. Veig cert
interès per premiar la innova-
ció i això vol dir, que la nos-
tra societat està al corrent
del molt important que és
renovar-se per no morir i
cobrir mercats que en altres
ocasions, probablement de
més felicitat, ni tan sols es

tenien en compte. Sempre
que hi ha un primer, al darre-
re, i en ocasions molt a prop,
trobem un segon. Posició
molt important, per molt que
alguns s'hagin encarregat de
tirar per terra. Ja que aquest
fa moure al primer i el primer

al segon. En aquest punt ens
trobem l'Institut Cristòfol
Despuig de Tortosa. I a
hores d’ara sabem el molt
important que és la forma-
ció, tant a nivell intern com
extern. Per aquest motiu,

l'Institut és un gran candidat
a situar-se en segona, o qui
sap, acabar guanyant en
aquesta candidatura, perquè
els seus objectius es concre-
ten en «estratègies i actua-
cions diverses que tenen
com finalitat aconseguir l'èxit

educatiu i anar cap a
l'excel·lència». Valors que
aplicats a les empreses
només volen dir una cosa:
futur.  Per últim, i en tercer
lloc trobem Ebrevinil, una
botiga on line que ofereix un

servei líder en tarifes de
Vinils Decoratius, Murals
Adhesius, Stickers i
Impressions Digitals de Gran
Format. Servint tant a parti-
culars com a empreses amb
gran demanda i necessitat
d'immediatesa. 
Davant això, Ebrevinil és una
clara representació de l'apli-
cació de les noves tecnolo-
gies al món empresarial, que
busca generar valor afegit
per tindre un posicionament
líder en el seu sector.  
Però si important és la candi-
datura d'Empreses i
Indústria, la de Comerç
Local, també. M'atreviria a
dir que van de la mà, i que no
es pot parlar d'una sense fer
referència a l'altra. Totes les

candidatures, no només de
les que parlo avui, busquen
ser un reflex de la situació
actual en diferents àmbits,
del nostre territori. Però hi ha
algunes, com la de Comerç
que té una doble funció,
situar el sector a hores
d'ara, i també, ajudar a reac-
tivar-lo per mitjà de la publici-
tat que genera estar nomi-
nat. 
Conscients del moment
especialment difícil pel que
passa des de fa temps el
petit comerç, ens alegra
enormement comptar amb
més de 13 candidatures ins-
crites, recordo, per perso-
nes del carrer. Aquesta dada
es pot considerar, de parti-
da, un èxit social. Totes han

estat inscrites per iniciativa
popular i això no té preu. En
Comerç el primer candidat
és Ebrebooks, un grup de
joves amb molta il·lusió i
ganes de fomentar el món
cultural mitjançant la lectura i
el joc educatiu. Com ells
mateix asseguren "tots
nosaltres pensem que la lec-
tura és la millor manera d'ex-
pressar cada un els seus
sentiments, pensament, sen-
sacions.... i en això els ofe-
rim un espai molt acollidor
per a que puguin escollir el
seu llibre, novament ens
topem amb una iniciativa on
line que posa de manifest
que cada cop més el negoci
està a la Xarxa. En segon
lloc, apareix DelicaTEssen,
una botiga especialitzada en
te, Tisanes, Rooibos,
Xocolates, Cafès, Espècies,
Aigües, Sucres i Sals del
món, Mels, Confitures, i
molts més productes selec-
tes.... Fins aquí podríem pen-
sar “una més” però ens
tenim que callar perquè
aquesta botiga presenta un
element diferenciador de la
resta, propasar-se culturitzar
a la nostra gent sobre
aquest gran desconegut: el
te, que després de l'aigua,
és la beguda que més es
beu a tot el món. I per últim,
en la tercera posició està
Cod1 Binar1, una empresa
dedicada al món de la infor-
matica, consumibles etc ...
No us enganyo, em dono per
satisfeta al saber que Ebre
Líders aconsegueix, any
darrere any, fer visibles
aquelles petites empreses i
comerços que lluiten per
tirar cada dia endavant.

Ebre Líders, «teixim il·lusions»

Si la setmana passada
us parlava de la candi-
datura de Gastronomia i
Turisme, anomenant les
bondats de dos sectors
en auge actualment,
dinamitzadors de l'eco-
nomia local de molts
municipis ebrencs.
Avui, continuaré amb la
d'Empreses i Indústria.

Un any més, els premis ebrencs aposten pel reconeixement al teixit empresarial, industrial i de comerç de les TE

REPÀS A LES CANDIDATURES D’ENGUANY

Ebre Líders vol exercir una doble funció: situar
els diferents sectors que integren les TE i

promocionar el valor de les iniciatives

PREMIS
EBRENCS

DIANA MAR

                                                   


