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CCOO Ebre

L’Ebre s’hi suma
Més de 1.300 persones es van concentrar ahir a la plaça Barcelona de Tortosa, a tocar del Mercat municipal, per rebutjar la reforma laboral impulsada pel govern
espanyol. Després dels parlaments dels dirigents sindicals d'UGT, CCOO, i USOC a les Terres de l'Ebre, els centenars de persones concentrades van improvisar
una manifestació -liderada pel moviment dels 'indignats'- fins a la plaça dels Dolors, on hi ha la seu de la Delegació del Govern. La protesta va fer-se sense incidents,
així com la jornada de vaga general que, segons els sindicats, ha tingut més seguiment que la del 2010.
P3

Neix un macroconcurs de fotografia a les Terres de l’Ebre
El grup de comunicació format per Canal TE i Més Ebre, fa avui la presentació d'un concurs de fotografia adreçat a totes les persones
de les Terres de l'Ebre. Es tracta de FotoEbre 2.012, un concurs de fotografia, que amb una nova plataforma digital, pretén popularitzar
una activitat vàlida per a tots els públics, com és la fotografia. Així, tan sols es necessita un ordinador amb connexió a internet, i enviar
tantes imatges com es vulgui a cadascuna de les cinc categories del concurs: territori, persones, esports, tradicions i ecologia. El jurat
seran els navegants d'internet, convertits en jurat popular, qui escolliran les tres millors fotografies de cada categoria, i posteriorment,
un jurat d'experts format per professionals de la imatge de les Terres de l'Ebre, seran els responsables d'escollir la foto guanyadora.
Es repartiran premis per valor de més de 5.000 E, i es sortejarà un viatge d'una setmana per a dues persones entre tots els participants.
A partir d'avui ja es poden presentar fotografies. Més informació a www.fotoebre.cat

Ebre Líders: ens tornem a trobar

Avui és notícia

La gala d'entrega dels premis Ebre Líders 2011 ja té lloc i data. Ho avisem amb temps perquè es pugui reservar a l’agenda. Així
que ens tornarem a trobar tots el proper divendres 13 d'Abril a La Lira Ampostina, a l'Avinguda de Santa Bàrbara 33, d'Amposta.
Una gala que, de ben segur, igual que en les dues edicions anteriors, no faltaran totes les emocions que es puguin assegurar ja
d'un principi. Una nit que tot s´hi val... alegria, plors, somriures, records, melancolia... una nit per recordar i homenatjar tots aquells
que han fet, fan i faran de les Terres de l'Ebre un millor lloc per viure.

Terres de l’Ebre. Trànsit es desplaçarà al Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de l'Ametlla
territori per oferir atenció personalitzada a les de Mar pagarà al mes de maig a tots els seus
víctimes d'accidents.
P4 proveïdors.
P8

Esports. Bítem ja compta amb el
desfibrilador, a les seues instal.lacions
P10
esportives.
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Editorial

Opinió

Vaga general i respecte a tots els drets
Els sindicats majoritaris van convocar ahir una vaga
general contra la reforma laboral aprovada pel Govern
espanyol. Sobre aquesta reforma se n'ha parlat
àmpliament i se'n continuarà parlant, i els elements
que hi ha damunt la taula han permès que cadascú
prengués una decisió informada sobre la convocatòria. Aquest dijous, doncs, es va viure la vuitena aturada general des de la democràcia.
El dret a sumar-s'hi és democràtic i constitucional, i al
mateix temps és radicalment personal.
“La reforma laboral pertany al segle 19 perquè retorna els drets laborals a fa més de 50 anys, quan hi
havia una dictadura i els treballadors estaven a lliure
disposició de l'empresari en qualsevol moment”. S'ha
sortit al carrer per defensar aquesta causa però les

vagues generals tenen una doble condició. D'una
banda són contundents si aconsegueixen el seu objectiu. Però per una altra són fugaces. Solen convocarme per a un dia només, i això atorga un punt de debilitat. Però a diferència d'altres vagues generals, la
d'ahir no s'ha gestat així. Ha estat el principi d'una resposta contundent i els sindicats han advertit que això
seguirà si el Govern no s'asseu a negociar.
Vist així, la vaga general i les manifestacions no seran
sinó el principi d'un conflicte, perquè el Govern ja ha
dit que no modificarà gens la reforma laboral. Només
una millora clara de la situació econòmica i una reducció de l'atur podria servir al Govern per justificar la
seva duríssima reforma. I la millora, sembla, no es veu
ni de lluny.

Opinió

Terres de l’Ebre, visió integral
del turisme de futur
El turisme ha experimentat un continu creixement durant décades i una profunda diversificació i canvi de paradigma. Caminant a un progrés
i al desenvolupament de noves destinacions. Es
converteix en un dels sectors econòmics que
creix amb major rapidesa al món. Aquesta dinàmica ha convertit el turisme en un motor clau del
progrés socioeconòmic. L'OMT estima un creixement del 4,4% en arribades de turistes internacionals. Per tant, les destinacions turístiques
hem d'aplicar canvis de models que motivin al
nou perfil del viatger, que busca noves experiències, perquè ens esculli.
Creant sinèrgies per dinamitzar el territori a traves d'una cooperació conjunta per ser més
competitius. Amb el reforç d'Innovar, mantindre
lideratge amb la estratègia del màrqueting i
comunicació on line i introduir noves tecnologies
que ens permetin mostrar-nos com un territori
especialitzat en turisme actiu i gastronòmic.
Les terres de l'Ebre disposen de patrimonis que
li donen una autèntica identitat: el natural, amb el
parc Natural del Delta de l'Ebre i el Parc dels
Ports, l'històric amb la pintures rupestres
d'Ulldecona i cultural com Catedral de Tortosa,
entre altres.
Aquesta pluralitat d'ambients apunta a una infinitat de possibilitats molt diferents que pot realitzar el turista, com sentir en la seva pròpia pell
l'emoció que transmet aquesta bellesa i riquesa
extraordinàries del nostre entorn.
En definitiva, parlem d'un territori ric en valor, un
valor diferenciador per afegir a les vacances.
Que ens permet crear paquets turístics que
fomentin la connectivitat entre el litoral amb platges de cales,
paradisíaques, verges,
tranquil.les, dunes immenses i aigües poc profundes fins a l'interior amb terra d'oliveres i vinyes, tarongers i la plana del delta amb els camps
d'arròs. Aquesta varietat paisatgística produeix
productes de qualitat i proximitat tan de mar
com de la terra. És l'hora donar-li més valor, afegint recursos perquè aquest territori desconegut
per a molts, es descobreixi a traves del turisme
d'Alta Qualitat.
La Ràpita, mitjançant la cooperació públic privada, ens hem adherit a plataformes que ens han
permès promocionar i comercialitzar tots els
productes turístics creats i estructurats.
Mitjançant l'estació Nàutica (Asociación
Española de Estaciones Náuticas), Saborea la
Ràpita (Saborea España), Associacions recolzades per Turespaña i que representen les marques en el mercat nacional i internacional de
turisme actiu i gastronòmic. Productes de pescaturisme, enoturisme, citroturisme i cultura de
l'arròs, cicloturisme, esport nàutic, d'aventura,
ecoturisme, oci i consciència i ornitològic.

Creant
la
col·laboració de
diferents sectors de l'empresariat com: el
nàutic, d'aventura, l'allotjament,
restauradors,
productors
agroalimentaris
(col·lectiu de
cuina).
Aquest aparador de més de
300 productes
exposats
en
diferents webs
"infoestacionesnauticas.com",
"enlarapita.com",
"tastingspain.es" permet al turista arribar amb
les vacances organitzades.
Les noves tecnologies aplicades a la nostra web
"tursimelarapita.com" i les aplicacions descarregables de les nostres activitats en l'Apple Store
i Android Market també ens ha permès mostrar
La Ràpita amb les seves platges urbanes i les
possibles rutes turístiques a través de les audioguies que descriuen el següent:
La Ràpita com el mirador a la natura des d'aquest balcó tan excepcional que és La Serra del
Montsià (amb la ruta de màxim interès La
Foradada), que vigila el dia a dia del port natural,
el port pesquer. La Badia dels Alfacs més gran
d'Europa que abriga la Punta de la Banya un
espai idoni per practicar esports nàutics, com
vela, windsurf, esquí aquàtic, kitesurf….També,
com no, tots els sabors del Delta de l'Ebre amb
una cultura culinària gastronòmica.
Com regidora de turisme de la Ràpita vull ressaltar que la Qualitat diferenciadora de tots els productes turístics neixen d'aquesta immensa riquesa d'entorn natural. Organitzats des del respecte al medi ambient i en pro d'un turisme sostenible.
Per acabar m'agradaria compartir amb tots
vosaltres la importància de crear circumstàncies
per caminar cap a un desenvolupament positiu
en la economia del sector. El sector turístic és
un factor vital per al creixement econòmic, els
governs actuals han de ser conscients de la visió
integral del Turisme del Futur i afegir recursos en
compte de suprimir-ne.
Rosa Anglès
Regidora de Turisme de l’Aj. de la Ràpita
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Fira Alternativa, temptació
irrenunciable i socialitzadora
A la Cala, l'arribada de la
primavera no es estacional, ja que des de fa 21
anys, la primavera ens
arriba
amb
la
Fira
Alternativa. És un tema de
mentalitat, ja que coincideix el primer dels actes
de promoció exterior del
municipi amb l'arribada del
període de bon temps, i
més aquest any en el que
l'hivern se'ns ha fet dur i
llarg.
La Fira Alternativa, aquest
cap de setmana, va més
enllà de la promoció de
productes artesans, ecològics i de respecte amb el
medi ambient, que es la
principal raó de ser i la
motivació d'on va sorgir.
S'ha convertit en una oportunitat de retornar al passat. I no perquè ara no
hagi mercats, sinó perquè
la pròpia dinàmica de la
vida fa que cada cop
siguem més pràctics i
dediquem menys temps a
la compra.
La Fira Alternativa ens permet recuperar les sensacions d'anar a plaça, de
remenar, preguntar preus i
negociar, de sentir tota
mena d'olors, de poder
tocar els productes y
sobre tot, comprar passejant.
És per aquest motiu que la
Fira Alternativa s'ubica a la
Plaça Nova, centre neuràlgic de la Cala de fa 40
anys i antic emplaçament
del mercat. Al llarg d'aquest cap de setmana, es
el nostre punt de trobada,
el tret de sortida a una

temporada on els dies s'allarguen i el carrer ens
atreu més que les cases.
Tots ens trobem, ens saludem i compartim xerrades
en un entorn socialitzadors, que a l'hora ens permet davant d'una setmana
vacacional per a molts,
retrobar-nos amb els primers visitants de la temporada i amb aquells que
malgrat treballar fora,
acostumen a ser caleros
de segona residència.
En definitiva, es una temptació irrenunciable per
treure'ns de casa, fer
petar la xerrada i impregnar-nos de colors, olors,
gustos, sorolls i textures
diverses que ens estimulin
els cinc sentits i ens obrin
la ment a productes concebuts de manera artesanal i amb l'objectiu de fernos la vida més sana i
menys atrotinada.
Creieu-me. No us la perdeu
Vicent Martí i Esteller
Regidor de Turisme de
l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar

‘Tortosa té sang’

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona
Tel.: 902 35 70 70
www.mesebre.cat
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.

Els jugadors del CD Tortosa van
sortir diumenge passat al camp
amb unes samarretes en les
que es podia llegir: ‘Tortosa té
sang’. El club, d’aquesta forma,
volia ajudar a promocionar la
jornada de Donació que té lloc
avui
divendres,
a
les
instal.lacions de l’Auditori.
D’altra banda, el CD Tortosa

dirigirà del 29 de març a l'1 d'abril l'estada-convivència de dos
equips japonesos de futbol
base. En concret es tracta de
l'infantil i cadet del CF Toripleta
que romandran quatre dies a la
capital del Baix Ebre i jugaran
una sèrie de partits amistosos,
Després competiran al MIC que
tindrà lloc a la Costa Brava.
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«Més de 1300 persones es concentren a la
Plaça Barcelona de Tortosa»
Segons els sindicats, la vaga ha tingut més seguiment que la del 2010
A les Terres de l’Ebre els incidents han estat mínims
ACTUALITAT
clames favorables a la
vaga.
Els panys de les portes
principals també estaven
manipulats amb escuradents i altres elements,
que una vegada retirats
possibilitaven l'obertura de
totes les instal·lacions. Una
situació semblant es produïa al Mercat municipal.

REDACCIÓ

Vaga general arreu de
l'Estat espanyol, en contra de la reforma laboral
que ha aprovat el
govern
del
Partit
Popular. Més de 1.300
persones s'han concentrat, aquest dijous, a les
12h
a
la
plaça
Barcelona de Tortosa, a
tocar del Mercat municipal, per rebutjar la
reforma laboral impulsada pel govern espanyol.
Seguiment massiu, és el
balanç que han fet els sindicats. Han assegurat que “al
sector del transport hi
hagut un seguiment del
100%, sense tindre en
compte els serveis mínims”.
I els serveis públics han fet
un seguiment “superior a
allò previst inicialment,
entre el 75% i el 80%”. En
l'àmbit sanitari i, educatiu
s’han complert els serveis
mínims. L'activitat industrial
als polígons de Tortosa,
Amposta, Ulldecona i Flix
quedava pràcticament aturada des de la matinada de
dijous. El seguiment també
era gairebé absolut en
altres indústries del territori,
com el sector del moble de
la Sénia o la cimentera
d'Alcanar. Els piquets informatius començaven a

CCOO Ebre

A l’accès del polígon Baix Ebre es van cremar pneumàtics, la matinada de dijous.

actuar des de primera hora
i no es produïen incidents
greus, tot i la crema de
pneumàtics a les entrades
del polígon Baix Ebre.
També hi van haver pneumàtics i cadenes al polígon Les
Tosses d'Amposta, fins que
arribaven els Bombers.
A Tortosa, els piquets conseguien el tancament de la
botiga
Decathlon.
Després dels parlaments

dels dirigents sindicals
d'UGT, CCOO, i USOC a les
Terres de l'Ebre, els centenars de persones concentrats improvisaven una
manifestació -liderada pel
moviment dels 'indignats'fins a la plaça dels Dolors,
on hi ha la seu de la
Delegació del Govern. La
protesta va transcòrrer
sense incidents, així com la
jornada de vaga general

que, segons els sindicats,
ha tingut més seguiment
que la del 2010. En xifres,
un 12,76% del personal de
l'Administració
de
la
Generalitat ha fet vaga,
segons dades facilitades
de
pel
Departament
Governació i Relacions
Institucionals.
El 17,4 per cent dels treballadors de l'Ajuntament de
Tortosa i de les empreses

municipals ha seguit la jornada de vaga convocada
per les centrals sindicals.
La Policia Local informava
de diverses incidències en
els centres escolars i al
mercat municipal.
Les escoles de Ferreries,
Cinta Curto, La Mercè,
Remolins, Temple i Daniel
Mangrané (Jesús) apareixien dijous al matí amb les
façanes pintades amb pro-

Normalitat
Segons les dades recollides al llarg del dia, mitjançant les empreses i les
associacions afiliades a la
Confederació Empresarial
de
de
la
Província
Tarragona (CEPTA), el
seguiment de la vaga ha
estat marcat per la normalitat i l'obertura de la majoria de comerços i pimes.
Els sectors químic i de
transports són els que han
concentrat més absències
de treballadors als seus
llocs de treball, sobretot
durant els torns de nit i
matí, però a les pimes i els
petits comerços s'ha mantingut la productivitat. Per
sectors, la indústria és la
que ha notat un seguiment
més elevat (25,0%), seguit
pel sector primari (17,4%).
Als serveis ha estat d'un
14,5%.
A les Terres de l'Ebre, en
xifres, el seguiment ha
estat d’un 27,3%.
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El socialista
Eduard Ena fa
pública la seva
candidatura
Eduard Ena, membre de
l'actual executiva del PSC
de Tortosa, ha fet pública
la seva candidatura a la primera secretaria del partit a
la capital del Baix Ebre.
Ena s'enfrontarà així a la
candidatura anunciada per
l'actual primer secretari del
PSC, el senador i exalcalde
Joan Sabaté. Ena ha explicat que s'ha presentat
amb el suport d'un equip
que aposta per la renovació del partit també a nivell
local. L'assemblea de militants per escollir els nous
òrgans de direcció del partit serà avui divendres 30
de març.

El Verge de la
Cinta podrà
operar als xiquets
i xiquetes de 2 a
15 anys
L'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa podrà
fer, a partir del mes d'abril, intervencions de
cirurgia a xiquets i xiquetes d'entre 2 i 15 anys.
Especialistes
de
l'Hospital Joan XXIII de
Tarragona es desplaçaran al centre ebrenc per
poder fer aquestes operacions, i les visites prèvies i posteriors de seguiment. De fet, aquest
dimecres ha començat ja
l'activitat de les consultes externes de cirurgia
pediàtrica pels xiquets
de les Terres de l'Ebre.
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Nou servei d’Atenció a les Víctimes de Trànsit
L’SCT el va posar en marxa el passat dilluns
ACTUALITAT
REDACCIÓ

Aquest dilluns, 26 de
març, ha entrat en funcionament el Servei
d'Informació i Atenció a
les Víctimes de Trànsit
(SIAVT).
Adscrit
al
Servei Català de Trànsit,
el SIAVT s'ha creat per
donar resposta a la
situació de gran vulnerabilitat i desorientació
en què es poden trobar
tant les víctimes com els
afectats d'un accident
viari.
L'objectiu és oferir-los ajuda,
informació i orientació objectiva i especialitzada perquè
puguin portar a terme els tràmits necessaris, conèixer els
recursos existents, obtenir
informació sobre els drets
que els reconeix la legislació
vigent i rebre suport i atenció
psicològica en la recuperació
personal i social davant d'un
accident
de
trànsit.

Així doncs, el SIAVT, una iniciativa pionera a l'estat
espanyol, es posa en marxa
com a eina fonamental per
atendre les víctimes i per
acostar les polítiques de lluita
contra la sinistralitat viària a
la societat catalana. El Servei
dóna compliment a un mandat del Govern de la
Generalitat de Catalunya
inclòs al Pla de seguretat viària 2011-2013. A més, pretén ser un servei integrador i
no excloent, motiu pel qual
s'ha buscat en la seva posada en marxa la complicitat de
tots els organismes i institucions implicats de manera
directa o indirecta en la seguretat viària, entre d'altres, les
associacions de víctimes de
trànsit de Catalunya. El SIAVT
no pretén ser un servei de
resposta immediata després
de l'accident, sinó proporcionar una gestió integral als
afectats després del sinistre i
ser un centre que aglutina un
conjunt de recursos a l'abast
de les víctimes, tant les direc-

Cedida

Presentació del servei a la Delegació del Govern a Tortosa.
tes, aquelles que han patit
l'accident (en alguns casos
amb seqüeles de per vida),
com les indirectes, ja siguin
familiars o amics de les persones accidentades. L'equip
de professionals del SIAVT
que orienta i dirigeix les vícti-

Els afectats de la Cooperativa
descarten les 4 alternatives
No s’ha aconseguit acordar un posicionament unitari
Els afectats de la secció
de
crèdit
de
la
Cooperativa de l'Aldea
(Baix Ebre) descarten,
d'entrada, les quatre alternatives que proposa el pla
de viabilitat per trobar una
sortida a la fallida i no han
aconseguit acordar un
posicionament unitari de

cara a l'assemblea general de l'entitat de divendres al matí.
En una nova reunió aquest
dimarts a la nit, els representants del col·lectiu han
analitzat la situació per
recuperar els estalvis bloquejats dels impositors
sense poder arribar a una

conclusió clara sobre el
camí més adient o menys
dolorós per als seus interessos. Els afectats, a
més, dubten sobre la
necessitat de recórrer al
concurs de creditors de
forma imminent per disposar de més temps. (Foto:
Infoaldaia)

mes cap als recursos adequats està format per disset
gestors telefònics, una educadora social, quatre psicòlegs i una coordinadora. El
nou servei està organitzat
per orientar la persona afectada segons la proximitat

que demani. Així es posa a
disposició de l'usuari un telèfon gratuït, el 900 100 268,
al qual es pot trucar de
dilluns a divendres de 9 a 14
h i de 15 a 20 h. També es
pot consultar el web victimestransit.gencat.cat.
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“El ministre Arias Cañete no ha concretat quina serà la política de l’aigua”
ACTUALITAT

El
senador
per
Tarragona,
Joan
Sabaté,
portaveu
adjunt de l'Entesa en el
Senat, ha interpel·lat al
Ministre d'Agricultura,
Alimentació i Medi
ambient perquè “expliquès els criteris que es
va a sustentar el nou
Pla Hidrològic nacional
i si entre aquests està
la previsió de transvasaments de recursos
entre
conques
hidrogràfiques”.

També ha exigit saber els
criteris que es basaran els
plans hidrològics de conca i
la compatibilització dels
nous regadius amb els
cabals ecològics necessaris”.
Sabaté ha recordat que el
ministre ha abundat en les

crítiques al sistema de la
dessalació d'aigua de mar
però el senador ha defensat
que el cost no és un problema perquè “el cost de la
dessalació disminueix a
mesura que es completa el
pla i la tecnologia ajuda a la
progressiva reducció del
preu. Per a mi, és una fórmula raonable”.
Joan Sabaté ha insistit amb
preguntes: en què estan
pensant? en transvasaments
d'unes conques a unes
altres, essència del derogat
Pla Hidrològic Nacional de
2001? Estan pensant en
l'Ebre?.
El senador de l'Entesa ha
destacat que el transvasament de l'Ebre implica tenir
disponibilitat de recursos en
tota la conca però aquest
cabal s'ha anat reduint progressivament, a més de que
cada any hidrològic presenta cabals diferents i són inferiors a la mitjana del segle

Neix MónNatura Delta de l’Ebre,
un projecte innovador
Impulsat per l’Obra Social CatalunyaCaixa
L'Obra
Social
de
CatalunyaCaixa comptarà
a partir d’avui, 31 de
març amb un nou espai,
MónNatura Delta de
l'Ebre, un espai recuperat
per a la natura i que posa
en valor el territori de les
Terres de l'Ebre, i en
especial, el Delta. Un lloc
on el visitant pot conèixer
la biodiversitat i entendre
les singularitats i la bellesa d'aquest indret. Un
gran projecte de l'Obra
Social de CatalunyaCaixa,
que destaca per la seva
innovació, i que ha suposat una inversió de més
de 1.700.000 euros.
Situat entre la llacuna de
La Tancada i les antigues
Salines de Sant Antoni, el
projecte ha implicat la
construcció d'un nou equipament que acull l'espai
museogràfic d'interpretació de la natura al voltant
del Delta de l'Ebre, la
reconversió de l'antiga
piscifactoria seguint crite-

5

Sabaté reclama que “no es torni als transvasaments”
REDACCIÓ

El
Parlament
de
Catalunya en Ple ha
designat
Josep
Maldonado,
proposat
per CiU, com a nou
representant
de
la
Generalitat al Senat. La
votació
secreta
ha
sumat 91 vots a favor, 2
en contra i 4 abstencions.
D'aquesta
manera,
Maldonado substitueix a
Joan Maria Roig, que ha
renunciat al càrrec.
Maldonado va ser diputat
al Parlament des de
desembre de 1995 fins
a febrer de 1997, i en
dues legislatures, del
2000 al 2008, també va
ser-ne al Congrés dels
Diputats.
A més, durant la passada legislatura ja va exercir de senador per
Tarragona.

diarimés
ebre

ris ambientals i paisatgístics, unes noves salines, i
la posada en marxa d'un
servei didàctic modern
adreçat al públic escolar i
familiar que complementa
la visita per convertir l'estada a MónNatura Delta
de l'Ebre en una experiència vivencial i única.
MónNatura Delta de l'Ebre
és una iniciativa de l'Obra
Social de CatalunyaCaixa

que pretén conservar la
biodiversitat de la zona i
divulgar el seu patrimoni.
El projecte s'ha desenvolupat en estreta coordinació amb la Fundació Caixa
Tarragona, que forma
part de la mateixa Obra
Social de CatalunyaCaixa,
i que centra la seva actuació en el territori del
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre.

Cedida

Sabaté, en la seva compareixença al Senat.

XX.
Sabaté ha preguntat “com
pensen combinar les necessitats de regadiu amb el
cabal ecològic, si és que
tenen intenció de transva-

sar”.
Ha explicat també altres problemes de la transferència
de cabals com l'afectació
mediambiental en el cas de
l'Ebre, la regressió del delta,

o l'afectació a la pesca de
la plataforma continental i
el seu conseqüent perjudici per a l'activitat pesquera de la zona.
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ICV a Tortosa
demana que
es retiri la
zona blava
El
grup
municipal
d'Iniciativa-Entesa
per
Tortosa presentarà un
moció al ple ordinari del 2
d'abril que demana deixar
sense efecte l'ampliació
de la zona blava. En concret, la proposta vincula la
posada en marxa d'aquestes noves places d'aparcament de pagament amb l'inici de les obres del pàrquing soterrat que l'empresa adjudicatària de la zona
blava ha de fer a la plaça
Mossèn Sol del barri del
Rastre. A més, també
demanen que l'ampliació
es limiti a les 169 places
que s'havien anunciat.

La mosca
suzukii arriba
als cirerers de
l’Ebre
Una nova plaga amenaça
el sector primari de les
Terres de l'Ebre.
La
mosca
d'origen
japonès Drosophila suzukii coneguda com a
mosca suzukii ha posat
en alerta al sector frutícola de la Ribera d'Ebre
després que la seva
presència la campanya
anterior ja fou evident i
provocà els primers
danys no quantificats.
En cultius de cireres a la
comarca
del
Baix
Llobregat i de maduixes
al Maresme, en canvi, es
van certificar danys molt
destacats.
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La Mostra de Jazz convoca el concurs del cartell
Organitzada per l’Ajuntament de Tortosa i l’empresa Acadèmic
ACTUALITAT
REDACCIÓ

La XVIII Mostra de
Jazz de Tortosa ha
convocat el concurs
de disseny de cartells
de l'edició d'enguany,
que tindrà lloc del 27
de juny al 2 de juliol de
2012.
La Mostra està organitzada
per
l'Ajuntament
de
Tortosa i l'empresa
Acadèmic.
Els concursants hauran de
lliurar els seus dissenys
abans del 29 d'abril a la
seu de la Mostra de Jazz
de Tortosa (Avinguda
Remolins, 5-7 de Tortosa).
La decisió, en la qual es
valorarà la relació de les
obres presentades i la
Mostra de Jazz de
Tortosa, es farà pública el
dia
4
de
maig.
A banda del guanyador,

que rebrà un premi en
metàl·lic de 700 E, una
selecció dels millors cartells presentats formarà
part també d'una exposició pública durant el dies
de celebració de la Mostra
de Jazz de Tortosa.
La Mostra de Jazz de
Tortosa, que enguany
celebra la seva 18a edició, s'inclou dins de la programació musical estable
de la ciutat i és un referent
entre els amants de jazz
de la zona on conflueixen
el sud de Catalunya, el
nord del País Valencià i la
franja aragonesa. En els
darrers anys, han actuat
en el marc del festival
artistes de prestigi internacional com Tete Montoliu,
Chick
Corea,
Michel
Camilo, Arturo Sandoval,
Yellowjackets,
Marcus
Miller, Soulbop Band (amb
Bill Evans i Randy
Brecker), Roben Ford,

Cedida

El cartell de la passada edició.

Exposició
Pedro
Iturralde
o
Pegasus. Per a més informació, els concursants
poden consultar les bases
de la convocatòria a
www.jazztortosa.com.

«Sabors amb història», als
espais de la Batalla de l’Ebre
Tiquets per gaudir d’un tast dels vins i olis de la Terra Alta
Els 10.000 visitants que
passen anualment pels
centres d'interpretació de
la Batalla de l'Ebre podran,
a partir d'ara, gaudir d'un
tast dels vins i olis de la
Terra Alta.
Gràcies al projecte anomenat 'Sabors amb història',

el Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de
l'Ebre (COMEBE) i les
denominacions d'origen
Terra Alta del vi i l'oli han
decidit aprofitar l'actiu
turístic dels espais de la
Batalla de l'Ebre per promocionar els dos produc-

tes que s'elaboren a la
comarca. De moment, vuit
cellers i almàsseres de la
comarca han secundat
aquesta iniciativa que, a
partir d'aquest divendres,
es divulgarà pels centres
d'interpretació del COMEBE.

A banda del guanyador, que rebrà un
premi de 700 E, una selecció dels
millors cartells presentats formarà
part també d'una exposició
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L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar pagarà al
mes de maig a tots els seus proveïdors

DIVENDRES 30
DE MARÇ
DE 2012

Successos a
l’Ebre

Acollint-se al Decret Rajoy, pagarà els 10,3 MEUR en factures pendents
Mitjançant un crèdit, tot i que té pendent de cobrament 11,5 MEUR
ACTUALITAT
REDACCIÓ

L'Ajuntament
de
l'Ametlla de Mar treballa per
acollir-se al
Real Decret 4/2012, o
més popularment conegut com Decret Rajoy,
impulsat pel govern
espanyol.
La profunda crisi en la que es
troba immers el conjunt del
país ha obligat als governs a
aprovar lleis molt estrictes
amb la intenció de reduir el
dèficit de les administracions
en primera instància i, en un
segon terme, amb l'objectiu
d'ajudar a dinamitzar la circulació de diners i el consum, fent
possible el pagament als seus
proveïdors. L'esmentat Real
Decret obliga als ens locals a
fer públic el seu deute fins al
31 de desembre de 2011 i a
demanar un crèdit per l'import
d'aquest deute, que permeti
liquidar de cop tots els seus
proveïdors, amb l'obligada
acceptació d'aquest crèdit al

5% d'interès, el qual haurà de
ser retornat en 10 anys.
En el cas de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, el deute amb
el seus proveïdors és de
10.373.096 E. D'aquests,
8.571.569, és a dir el 83% del
total, corresponen a inversions
públiques, tant pel que fa a
infraestructures com a actuacions urbanístiques, mentre
que l'altre 17% correspon a
despesa corrent. L'obligació
del govern a fer front als pagaments amb els proveïdors i a
l'acceptació del crèdit, comportarà que s'hagi d'habilitar
una partida en el pressupost
d'aquest any, per fer front als
interessos, cosa que farà que
l'Ajuntament s'hagi de replantejar el pressupost aprovat el
passat 31 de gener. Això comportarà que s'hagin de reduir
substancialment les despeses
per fer lloc al pagament dels
interessos d'aquest crèdit. És
per aquest motiu i tal com
marca el Real Decret que
l'Ajuntament ha de presentar
un pla d'ajust per reduir la despesa corrent i així reduir el dèficit dels serveis públics. Aquest
pla d'ajustament contempla un

Cedida

L’Ametlla de Mar fa públiques les xifres del consistori.
detallat informe de la situació
financera de l'Ajuntament, el
qual permetrà al govern
espanyol
aprovar
si
l'Ajuntament calero es pot o no
acollir a la mesura. Aquest
informe detalla que així com
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar deu 10.373.096 E,
també té pendents de cobrament 11.572.971 E en con-

cepte de quotes d'urbanització, convenis, subvencions de
l'administració i impagats de
recaptació.
L'informe conclou que el problema actual del consistori no
és econòmic sinó financer, i
que al no rebre les quantitats
que li deuen els seus creditors,
no ha pogut fer front als seus
deutors.

Després d'assumir el pagament a tots els proveïdors i un
cop aplicades les mesures a
nivell de despesa i d'ingressos, està previst que l'actual
ràtio d'endeutament molt més
baix que en d'altres municipis
similars i que se situa al 76% a
31 de desembre de 2011,
baixi fins al 50% a finals d'aquest mateix any.

La policia espanyola ha
detingut un electricista
per suposadament manipular els comptadors de
la llum de domicilis i
comerços de diverses
poblacions del Vallès
Occidental i de Sant
Jaume d'Enveja (Montsià)
per reduir fins a un 90%
l'import de la factura a
canvi de quantitats que
oscil·laven entre els 300
i els 1.000 euros. El
Jutjat Penal de Tortosa
ha condemnat tres veïns
de la ciutat a dos anys de
presó i una multa de 900
euros per explotació
laboral. Segons ha informat la Policia Local de la
ciutat, els condemnats,
de nacionalitat xinesa,
són propietaris d'una
empresa del sector de la
distribució que van ser
detinguts l'any 2009 per
les sospites que en la
seva empresa hi havia
treballadors explotats.

Rebuig a la
plantació
de cànnabis

Visita al Convent dels Josepets a les Cases d’Alcanar
Finalitzada la primera fase de les obres
El passat dimarts 27 de
març, el Delegat Territorial
del
Govern de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, i la
Directora dels Serveis
Territorials de Governació i
Recursos Institucionals,
Maria Rosa Peig, acompanyats per l'Alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat, regidors/es de l'Ajuntament i
pels tècnics responsables,
van visitar les obres de
rehabilitació del “Convent
Els Josepets” de Les Cases
d'Alcanar, després d'haver
fintalitzat la primera fase
d'aquestes obres, que han
estat finançades en el marc
de l'eix 4 del Fons Europeu
de
Desenvolupament
Regional.
El “Convent Els Josepets”
és un edifici catalogat com

a Bé d'Interès Local, que va
ser construït a finals del
segle
XIX,
per
la
Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos del
Sagrado Corazón de Jesús,
coneguts popularment amb
el sobrenom dels Josepets.
Al llarg del segle XX, tingué
diferents usos com escola
pública, centre d'acollida de
xiquets/es, i també llar de
jubilats, després què als
anys 90 l'edifici va ser cedit
a l'Ajuntament d'Alcanar.
Actualment, s'hi estan fent
les obres d'un projecte de
rehabilitació per convertir-lo
en alberg turístic.
La primera fase del projecte bàsic va actuar en l'arranjament de la planta
baixa de l'edifici, la rehabilitació de la façana, i la
il·luminació exterior, a més

del procés de neteja i restauració de la imatge de
Sant Josep situada a la
façana principal. La segona
fase es centrarà en posar
en servei la totalitat de l'equipament, distribuint les
habitacions de les plantes
primera i segona i acabant
els espais de lleure situats

en la planta semisoterrani.
A més, també s'acabarà
d'urbanitzar la totalitat de la
parcel·la.
El Delegat Territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès va
valorar molt positivament la
rehabilitació d'un edifici
històric que permetrà

posar al servei de la ciutadania un edifici molt bonic
alhora que suposarà un
atractiu turístic molt important per al territori, i més en
un lloc privilegiat com és
Les Cases d'Alcanar, que
aviat podrà oferir un nou
tipus d'allotjament familiar: un alberg turístic.

Els vots dels representants de CiU han estat
suficients per tirar
endavant la moció presentada al ple del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre contra la
plantació de cànnabis
que
impulsa
l'Ajuntament
de
Rasquera mitjançant un
acord amb l'Associació
Barcelonesa Cannàbica
d'Autoconsum (ABCDA).
La proposta, que ha
rebut el vot contrari
dels consellers d'ERC i
l'abstenció del PSC,
demana a les autoritats
judicials que es pronunciïn amb "celeritat, claredat i contundència"
sobre la viabilitat legal
del
projecte.
Així
mateix, la moció també
insta l'Ajuntament de
Rasquera a paralitzar el
projecte fins que no
existeixi aquest pronunciament de la Fiscalia.
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Actualitat

Avui divendres, de 10 a 22 h, el Banc de Sang i Teixits organitza a Tortosa la Marató de donació de sang. Tindrà lloc a les instal·lacions de l’Auditori. A les 13 h, presentació amb la presència de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el director del Banc de
Sang, Enric Contreras, entre altres autoritats.

Nova cita de productes naturals i
artesanals a l’Ametlla de Mar

Es busca

La Fira Alternativa arriba a la seva 21a. edició, fidel als seus origens de consum responsable

ACTUALITAT

La policia local d'Amposta
demana la col·laboració de
la ciutadania per poder identificar el vehicle que el dissabte dia 24 de març va
atropellar una dona de 79
anys que circulava per la C12 i que va morir a causa de
les ferides que li va causar
l'accident. Els fets tenien lloc
dissabte dia 24 de març
entre les 21.30 i les 21.40
aproximadament, segons les
estimacions dels agents, al
quilòmetre 1.600 de la
carretera C-12 (Eix de
l'Ebre), dins el terme municipal d'Amposta. El vehicle,
que no ha pogut ser identificat, va fugir del lloc de l'acci-

REDACCIO

Aquest dissabte i diumenge, els dies 31 de març i
1 d'abril, i com és tradicional coincidint amb el
cap de setmana del
Diumenge de Rams,
tindrà lloc a l'Ametlla de
Mar la Fira Alternativa,
mercat de productes
naturals i artesanals, que
aquest any complirà la
21a edició.
La Plaça Nova, antiga ubicació del mercat, i els seus
carrers pròxims, acolliran
l'atractiva i original oferta de
productes majoritàriament
artesanals i fets a mà, que
conjugaran la influència
sobre els nostres sentits.
La Fira Alternativa oferirà l'oportunitat de trobar tota
mena de productes en vidre,
paper, cartró, joguines en
fusta, bijuteria, cosmètica,
gastronomia, arboricultura,
roba, decoració, relaxació i
massatges, cuir i pell, i d'altres d'habituals.
La Fira Alternativa de
l'Ametlla de Mar és una activitat concebuda i dimensionada a l'espai que ocupa, i
on participen una seixantena
d'expositors, un dels arguments del seu èxit.
Segons el gerent de l'Àrea
Municipal de Turisme de

X Jornada d’etnologia
a les Terres de l’Ebre
cedida

Imatge de la fira de l’any anterior.

l'Ametlla de Mar, Damià
Llaó, «és una fira consolidada que gaudeix de molt bona
salut. Els expositors volen
venir a la fira, ja que no és
molt gran i es guanyen bé la
vida».
Llaó va afegir que,
«volem continuar gaudint de
la fira i de la personalitat que
té». Com en cada ocasió hi
haurà alguns productes
nous i d'altres de més habituals, però sempre des de la
diversitat de l'oferta amb

l'objectiu que el visitant
pugui tenir un ampli ventall
de productes, qualitats i
preus per remenar, degustar
i escollir.
Gustos, olors i sensacions
es barrejaran, oferint al visitant la possibilitat de conèixer i viure una altra manera
d'entendre el consum, el
comerç i també la vida.
La Llar d'Infants Xerinola, en
la seva parada habitual a l'interior de la plaça, tornarà a

oferir tot un seguit d'esmorzars i degustacions de plats
típics caleros al llarg de les
hores de fira.
L'actuació de la Batucada
Kalakatà i la Xaranga La
Farola, així com un sorteig
d'un dinar per a dues persones en algun dels restaurants de l'Ametlla de Mar
entre tots els que facin alguna compra a la fira, seran
alguns dels complements
d'aquest any.

El saló de la infància d’Amposta
obre les seves portes per Pasqua
Més de 30 monitors de lleure s'encarregaran de dirigir les activitats en les que no
hi faltaran les tradicionals i consolidades que organitzen diverses entitats
Des d’avui, 30 de març
fins el 4 d'abril estarà
obert al públic el saló de
pasqua de la infància i la
joventut, una de les ofertes de lleure amb més
trajectòria a les Terres
de l'Ebre que ja arriba a
la vint-i-sisena edició.
El saló l'organitza la regidoria de Serveis Socials
a través d'un conveni
amb l'entitat de lleure
Esplai Piquerol i enguany
té com a eix temàtic la
novel·la “Charlie i la fàbrica de xocolata”, de l'autor britànic Roald Dahl,
de la que Tim Burton en

dent sense assistir la víctima, que moria poc després
allà mateix tot i els esforços
de reanimació dels serveis
mèdics. El servei d'Atestats i
Informes de trànsit continua
la investigació per localitzar
el conductor del vehicle que
va causar l'accident, i que
podria ser un turisme que
presentaria danys a la seva
part frontal i possiblement
també al parabrises. La
Policia Local demana que
aquelles persones que
puguin aportar alguna informació sobre el succés, es
posin en contacte amb qualsevol comissaria de Policia
Local o de Mossos.

va fer una exitosa adaptació al cinema l'any
2005. Així, una bona
part de les més de 20
activitats diferents per a
infants i joves que es
podran realitzar al saló
estaran inspirades en
aquesta temàtica, fins al
punt que la inauguració
anirà a càrrec del mateix
Willy Wonka, l'estrany
propietari de la fàbrica
de xocolata. Més de 30
monitors de lleure s'encarregaran de dirigir les
activitats en les que no hi
faltaran les ja tradicionals i consolidades que

entitats
organitzen
col·laboradores com el
Parc Natural, la Creu
Roja, o la Biblioteca
Comarcal. La darrera
entitat que s'ha sumat al
saló i que estrena estand
aquest
any
és
Kutrefacto, productora
de cinema gore que ofe-

rirà un taller de màscares, i efectes de maquillatge de les seves
pel·lícules de terror. La
zona exterior del pavelló
firal també s'omplirà
d'activitats gràcies a la
col·laboració
de
la
Policia Local, el cos de
Bombers i la Creu Roja.

El Saló té com a eix temàtic la novel·la
“Charlie i la fàbrica de xocolata”, de
l'autor britànic Roald Dahl, i que Tim
Burton va portar al cinema

Demà dissabte, 31 de març, tindrà lloc al Centre
d'Interpretació de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara la X
Jornada d'etnologia a les Terres de l'Ebre, sota el títol La
música popular, del folklore a la construcció de la identitat.

Noves rutes per la Terra Alta
adaptades a minusvàlids
Una nova forma de turisme
cultural
ha
sorgit
recentment a la Terra Alta.
tarragonina
L'empresa
“Tortugatt Adventur” a
desenvolupat recentment ,
nou rutes en 4x4 que
recorren diferents espais
històrics, adaptades tots
ells entre un 30 i un 70%
per
a
minusvàlids.
D'aquestes, una amb
sortida i arribada a La
Fatarella.
Els recorreguts son guiats
per
els
guies
de
l'associació Lo Riu, grans
coneixedors de la historia
de la zona. La Ruta de La

Fatarella, es divideix en dos
parts, per poder visitar els
llocs sense presa, es pot
fer en dos dies alterns o
consecutius. Es comença
amb la visita del museu de
l'associació Lo Riu, on hi ha
l'exposició sobre el final de
la batalla de l'Ebre.
La ruta recorre diferents
llocs històrics i de la batalla
de l'Ebre, com l'espai
històric del final de la batalla
a la serra de La Fatarella,
masies que desprès de la
guerra civil servien de refugi
als
maquis.
Tot un recorregut amb
vistes impressionants.
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L’opinió de Michel

ACTUALITAT

Bítem, un pas endavant
Les instal.lacions esportives ja disposen d’un desfibrilador, des de dissabte passat
M.V.

La UE Remolins-Bítem ha
tingut una nova iniciativa a
través de la qual ha adquirit
un desfibrilador per poder
diposar-ne a les instal.lacions esportives. Es un aparell que “millor que no s’hagi d’utilitzar mai” però que
“s’ha convertit en necessari
després dels casos que s’han conegut amb morts
sobtades en camps de futbol”. El directiu Paco Pulgarin ha estat l’impulsor d’aquesta iniciativa, després
de de conèixer el Projecte a
través d’internet.
Ara, persones properes al
club, començaran la preparació per a saber utilitzar
l’aparell.

Es un pas endavant. La UE Remolins-Bítem l’ha fet. Dissabte
va presentar el desfifrilador
que estarà prop per si mai fos
necessari fer-ne ús. Matilde
Cugat, responsable de l’àrea

Projecte savelives

La UE Remolins-Bítem,
a través d’aquest
projecte, va rebre
facilitats per a poder
finançar l’aparell
Pulseres

CANALTE

El moment de l’entrega de l’aparell a Joaquim Roda, president del club.

d’esports de l’EMD de Bítem,
en els parlaments de la presentació del DEA, va destacar
l’adquisició d’aquest aparell
que és “molt important” per la
prevenció que comporta però,
a la vegada, incidia en el fet
que “esperem que no s’hagi
d’utilitzar mai”.
Joaquim Roda, president del
club, va subratllar que “aconseguir aquest aparell ha estat
fruit de la col.laboració de mol-

ta gent que s’hi ha abocat per
a poder-lo tenir”.
Paco Pulgarin, vicepresident de la UE R. Bítem fou la
persona que es va assabentar
del projecte “a través d’internet” i que va proposar tirar-lo
endavant, amb la implicació
de Sergi Segura i els altres
membres de la junta.
Es van adquirir les 500 pulseres i la seua venda, a 3 euros, “ha acostat als 1500 que

Projecte Savelives
facilita 500 pulseres de
forma gratuïta. La seua
venda, a tres euros,
acosta al desfibrilador.
val l’aparell”. Així s’ha finançat
un gran percentatge del DEA,
amb la col.laboració també de
particulars i de l’EMD de Bítem
Hi ha persones que inicien la
preparació per saber fer funcionar el DEA, amb els cursos
de suport vital. Aquestes despeses s’inclouen en l’import total de l’operació del Projecte
Savelive.

Plou sobre mullat
Des l’epoca de José Maria Garcia, he estat un fidel seguidor
de programes esportius. M’apassionava escoltar a SuperGarcia. Era molt petit, però a l’habitació dormia amb aquest
periodista que va marcar una
època. Els capitols de ‘seguiment’ a Pablo Porta eren espectaculars. I, en general, la perspectiva que donava a les
entrevistes. Hi havia molta feina
darrera d’aquell programa nocturn. Molts contactes i molta informació. Ja llavors existia la
problemàtica arbitral. Es començava a conèixer la moviola i
el que desencadenava. La polèmica estava servida, i ja existien
les queixes dels clubs modestos als suposats beneficis i tractes de favor que podien tenir els
‘clubs més poderosos’. I també
les queixes dels dos clubs
grans entre ells, quan hi havien
estratègies per pressionar als
àrbitres davant d’una jornada i
d’un partit important. Tot això ja
es sentia llavors. I, posteriorment, amb altres programes i
altres mitjans, també. Sí, ja existia. Ho recordo. I, en els nostres
dies, només puc dir que es manté. Però he d’aclarir que de forma tridimensionada. Hi ha molts
més interessos. I més programes. I més tensió. Molta més.

I hi ha nits, quan ara amb més
anys continuo seguint programes com quan de petit ho feia
amb els meus germans a casa,
que em plantejo si avui per avui
s’han superat el limits. No sé qui
marca on estan els limits. Però
és possible que s’han superat.
Actualment, la pressió mediàtica és majúscula. I s’acusa. Els
àrbitres són persones. I tenen
televisió. I tenen un quiosc prop
de casa. Llavors, hem entrat en
una guerra mediàtica que va
més enllà del futbol.
Les estratègies de pressió
són abruptes. N’hi ha que es
queixen d’una forma brusca
(parlant o callant, sempre cridant l’atenció). I n’hi ha que ho
fan amb més elegància i astúcia.
He d’acabar dient que tot això
no beneficia. Veig massa justificacions i cada dia, per un costat
o per l’altre, es parla massa dels
àrbitres. Ja està bé.
Em quedo amb Carlos
Blanch, tècnic del Tortosa. Podia justificar la derrota de diumenge per les decisions arbitrals. I no va fer-ho. Tot al
contrari. Ell porta la seua línia.
Es el tècnic d’un projecte i té el
suport incondicional de la junta.
No necessita justificar-se amb
aquestes raons.

SECCIÓ PATROCINADA PER:

CF AMPOSTA. DEMÀ, 19 HORES

Contra el Vilanova,
guanyar o guanyar
L’Amposta rebrà demà dissabte el Vilanova (19 h). Ser o no
ser. El partit es podria definir
d’aquesta manera. Dir que és
una altra final no és nou. El
marge d’errada ja és molt petit
i és que només manquen set
jornades per acabar el campionat.
El Vilanova és l’equip que
marca la zona de permanència.
Està a set punts. Per tant, no
es pot fallar. La situació segueix sent compromesa però,
per poder tenir opcions, només
val la victòria.
Així ho reconeix el tècnic Jordi Fabregat: “és el partit trascendent per tenir possibilitats
de salvar-nos. Es imprescindible guanyar i és que si no ho
fem, tot i que matemàticament
tindrem encara possibilitats,
pràcticament serà ja impossible aconseguir-ho. Es l’última final perquè en puguéssim dispo-

sar d’altres, amb opcions”. Fabregat considera que “la concentració ha de ser màxima i
hem d’intentar estar tots units
per aconseguir el triomf. Els jugadors han de posar-ho tot i l’afició, com sempre ho ha fet, ha
d’estar al nostre costat donant
suport per ajudar-nos”.
Sergi José, amb molesties a
l’esquena, és dubte. En principi, no hi ha cap baixa prevista.
L’Amposta va perdre diumenge passat al camp del Cornellà
(6-1). L’equip local va avançarse arran d’un penal molt rigorós. Ramon, però, empataria al
minut 35. No obstant, dos gols
psicològics trencarien la igualtat. Un poc abans del descans
i l’altre a l’inici de la represa.
L’Amposta s’aniria diluint i elCornellà golejaria (6-1).
S’ha de passar pàgina. Refer-se i creure en què mentre hi
ha vida...

UE RAPITENCA. MES AVANTATGE

El líder no té limitacions

CD TORTOSA/FC ASCÓ

Seguir sofrint

Va vèncer a Igualada (0-1)

Els dos equips van caure a casa
La Rapitenca va visitar diumenge l’Igualada (0-1). No té
limit. Es un líder solvent i identificat amb un objectiu. Es un
equip solidari.
La visita a la comarca de
l’Anoia podia fer-se amb dubtes per les baixes. Raül i Efren,
sancionats, i Didac, lesionat,
ho eren. Però a més es van
afegir David López i Mario,
expulsats amb l’equip de futbol base que entrenen.
Malrta tot això, aquest equip
rapitenc és versàtil. I quan un
col.lectiu està unit i dins d’una
bona dinàmica, no hi ha obstacles.
La Rapitenca va saber administrar els recursos i va saber
llegir el partit. Les absències,
enlloc de ser un inconvenient,
van agrupar i van reforçar un
equip que va multiplicar-se,
amb una excel.lent feina
defensiva, com en la resta de
partits.
A més, Alexis va aprofitar una
indecisió local per fer un gran

Nou desplaçament

La Rapitenca visita el
Vista Alegre,
diumenge vinent
gol amb un tret que va superar
el porter de l’Igualada (31’).
L’equip de Teixidó va saber
guardar roba i va buscar la
seua oportunitat. No va tenir
fisures i els intents de
l’Igualada, equip que va acabar amb nou, no van fructificar. La Rapitenca, amb més
avantatge al capdavant de la
taula, visita diumenge el Vista
Alegre. Té tretze punts d’avantatge i falten nou jornades
(27).
Finalment, avançarem que la
UE Rapitenca ja treballa per a
la temporada vinent. Entre
altres gestions avançades, sé
sap que hi ha un preacord
amb Barrufet (Roquetenc) i
també és possible que amb
Ferran i Jaime (la Cava).

El Tortosa va perdre a casa
contra el Martinenc (1-3). Un
partit en el que dues decisions
arbitrals, a la represa, van ser
determinants. Totalment.
El conjunt barceloní, que lluita
per poder tenir opcions d’accedir a la segona plaça, es va
avançar en un primer temps de
respecte i poques opcions. A la
represa, amb l’entrada de
Ventura, i amb la permuta de
Sandu, que va passar al centre
del camp, el Tortosa va pressionar més amunt i va tenir
més profunditat. Marc Baiges
va fer l’empat. L’equip, amb el
partit fracturat, feia sensació
de poder guanyar. El Martinenc
només va tenir dues opcions,
en dos córners. El Tortosa,
sense arribar amb excessiva
claredat, estava més prop. Era
més vertical. I això va obligar al
Martinenc a defensar-se més
enrera. L’opció local més clara
fou un penal com a una catedral no xiulat a Ventura. L’aldeà,

ràpid com és habitual, va
forçar el regat i el porter visitant el va tombar. Les imatges
de Canal TE demostren la grandesa del penal (vegeu plana
16). L’àrbitre va amonestar a
Sergi Ventura. Ja a poc del
final, una jugada confosa en
què va poder haver-hi falta al
local Moha, l’àrbitre va deixar
seguir i, en posició més que
dubtosa, Esteban va fer l’1-2.
Dues decisions claus. Marc
Alegre fou expulsat i el partit va
acabar-se amb un 1-3 inflat.
El Tortosa torna a la zona de
descens. Les baixes també
van ser un impediment.
Accensi, Maikel i Joseph ho
eren per sanció. I Albert Arnau,
per lesió. La propera jornada,
al camp del cuer, l’Olesa, és
una altra final. Un partit en el
que hi ha molt en joc. L’Ascó,
per la seua part, mereixia més
contra el Valls però va fallar les
opcions i va perdre per 0-1.
Segueix compromés.
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Un gol d’Emili a darrera hora
premia la recuperació del R. Bítem

Orgull cavero
La Cava, amb deu des del minut 20, remunta al camp de l’Alcanar (1-2)
La Cava va guanyar al camp de
l’Alcanar on la Festa del futbol
canareua va quedar aigualida
pel resultat (1-2). La Festa va
ser-ho i un cop més s’ha de destacar la impliació de la localitat.
Més de 1200 persones van generar un gran ambient a la Fanecada que es va vestir de gala,
com en les millors ocasions.
Però la Cava no va ser un invitat a la Festa. Tot i tenir baixes,

diarimés
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el seu tècnic, Santi Forné, va ser
molt estratega i va demostrar
que havia estudiat a l’Alcanar.
Per això va fer un retoc tàctic,
per a poder avortar el joc de creació i la invenció dels jugadors
locals amb més talent a la mitjapunta. I li va acabar sortint perfecte, amb Pau com a líder del
treball tàctic al centre del camp.
No obstant, el partit se li va complicar a la Cava amb l’expulsió

del debutant Andrés (20’). L’Alcanar, a més, va avançar-se arran
d’un córner (Sisco). Però la Cava
no es va ensorrar. La situació
del partit va esperonar a uns i va
relaxar als altres. La Cava, amb
orgull i qualitat, i amb un Jaime
brillant, va acabar remuntant a la
represa, amb gols de Ferran i de
David Rovira (90’). El somni de la
segona plaça, pels canareus,
queda un xic més lluny.

CANAL TE

El R. Bítem és imprevisible. Irregular. Així ha estat una temporada més. Després de l’empat contra la Canonja, l’equip
de Nacho s’ha distanciat de la segona plaça. I, ara, alliberat d’aquest al.licient, el que li queda és saber competir per
acabar el més amunt que sigui possible. La incògnita passa per conèixer quin R. Bítem trobarem en la recta final del
campionat. Hi ha renovacions en joc i un objectiu de lluitar
per acabar entre els cinc primers. Està clar que l’equip és
capaç de tot. En qualsevol cas, a Vila-seca va oferir la seua
millor cara, amb serietat defensiva. Emili, a darrera hora,
va marcar el gol que premiava l’esforç i que demostrava
que, al menys en aquesta jornada, l’equip està viu (0-1).

Gol de Ferran, era l’empat a un.
SEGONA CATALANA
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Malestar

El ‘Xu’ Maria ja és quart
L’equip de Torres va vèncer l’Olímpic i ja porta dotze jornades sense perdre
El Jesús i Maria va guanyar a
l’Olímpic (2-1) i ja és quart. La
seua inèrcia no frena i ja són
dotze jornades sense perdre.
Amb el grup molt igualat, li ha
costat sortir d’on estava i traure el cap per les primeres places. Però la seua progressió ja
es reflecteix a la taula. La victòria contra l’Olímpic va ser molt
treballada, complicada. El conjunt morenc, novament limitat
per les baixes, s’hi jugava molt
en la seua lluita per la per-

manència. Narcís va haver de
recomposar l’equip en base als
efectius que disposava. I va tenir molta cura de vigilar a l’eix
ofensiu del conjunt local: a Jesús Ferreres. Moya va estar
molt a sobre perquè el pichichi
no es trobés comode. De totes
formes, tot i la bona feina defensiva visitant, va ser el Jesús
i Maria qui va gaudir de més opcions, tres d’elles clares, al primer temps. L’Olímpic va tenir la
seua amb una acció del jove i

habilidós Pol. A la represa, es
complicava més el partit per al
conjunt partidalenc quan Guiu
aprofitava una passada magistral de Saladie per creuar la pilota lluny de l’abast de Manel
Vizcarro. L’Olímpic va disposar,
a més, a través d’un Guiu actiu
en atac, d’una ocasió clara per
fer el 0-2. Els de Torres insistien
i tenien arribada però també
precipitació. Fins que va arribar
el penal protestat pels visitants.
Un penal molt rigorós que Ximo

El Gandesa és l’equip ebrenc
més ben classificat: tercer

L’Olímpic, que tenia
baixes, va tornar a
queixar-se de l’arbitratge
va transformar. Se n’havien protestat dos anteriorment i Kuedi
potser va compensar. La insistència local va comportar el
2-1 després d’una bona jugada
de Jefrey i Sebas, amb xut d’aquest darrer. El rebuig de Marc
va aprofitar-lo Pier. El ‘Xu’ Maria
va pressionar però no va poder
sentenciar davant d’un Olímpic
orgullòs que no va defallir.
Els de Narcís, amb la derrota,
segueixen compromesos.

JOAN BARRUFET FITXARÀ AMB LA RAPITENCA
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Derrota dolorosa del Catalònia al camp
del líder...al minut 87 guanyava 0-1
Ximo Talarn, tècnic del Catalònia, després de la derrota a Torredembarra (2-1), deia que “el
futbol, en ocasions, és injust i
cruel, i dissabte va ser-ho amb
nosaltres. Vam realitzar un partit molt seriós en el que ens
vam avançar als 20 minuts

amb un gran gol d’Aleix des de
fora l'àrea. Defensivament vam
estar molt ben posats al camp,
la qual cosa provocava impresicions i que el Torredembarra no
pugués fer el seu futbol durant
els 90 minuts. Però en dos jugades aïllades en els minuts fi-

El Roquetenc ensopega contra el seu
camp, un altre cop
nals (89 i 94), ens van marcar
els dos gols. Derrota molt dolorosa, però que ens ha de servir
per fer-nos més forts. Felicito
els jugadors per l'esforç i el treball”. El Catalònia que es va
desplaçar molt minvat: Subi,
Lluís, Zaragoza, Joel, Iniesta i

Sisco eren baixa. Lluís només
va poder jugar uns minuts. Quatre jugadors del filial van anar
convocats. La situació es compromet (1 punt de 15), per les
possibles
compensacions.
Demà partit clau i complicat
contra el Gandesa.

El Roquetenc va empatar davant el Calafell (1-1). Els visitants van avançarse però, a la represa, els de Camarero van empatar arran d’un doble penal. Barrufet va fallar el primer, però del rebuig se’n va produir un altre que
va transformar Vilanova. Tot i que el rival va acabar en nou, el Roquetenc
no va poder guanyar. L’estat del camp va tornar a perjudicar. Està previst
que en breu hi hagin unes reformes per a intentar millorar-lo. Finalment, el
benissanetenc Joan Barrufet té un preacord amb la Rapitenca, per fitxar la
lliga vinent. També sembla que és el cas de Ferran i de Jaime (La Cava).

DIUMENGE A LES CINC DE LA TARDE

DEL 2 FINS EL 5 D’ABRIL, AL CAMP DE FUTBOL DE L’AMPOLLA

Jornades de Formació Futbolística
L’organització invita als tècnics i aficionats que desitgen assistir-hi
L'Associació Esportiva Jordi Pitarque Cepria celebrarà des del
2 fins al 5 d'abril de 2012, de
9:30h a 13:30h, les I Jornades
de Formació Futbolística, destinades a l'aprenentatge de nens
i nenes de 8 a 15 anys. D'aquesta manera el primer dia, el
2 d'abril, Fran Artiga, actual entrenador del Cadet B del FC
Barcelona, i Carlos Blanch, tèc-

La ratxa del Gandesa no s’atura. Ha sumat 21 de 24 punts en el que
portem de la segona volta. Diumenge es va imposar al Camp Clar
(2-1) en un partit en el que va haver de remuntar el gol matiner del
rival. Però la maquinària gandesana es va posar en marxa i és que
la dinàmica de bons resultats comporta aquest estat de confiança
actual. Poc després, al minut 9, Roger establia l’1-1. I abans del descans, el mateix jugador, el pichichi, havia capgirat el marcador. Els
jugadors visitants van reclamar fora de joc. A la represa, el Camp
Clar, afectat també per la conjuntura econòmica que ha desencadenat en baixes, va intentar-ho però sense èxit i el Gandesa, ja en els
darrers minuts, va tenir, amb més espais, opcions per a sentenciar.
Al final, 2-1 i més euforia a la capital de la Terra Alta. S’està fent
història, amb un equip jove i amb futur. Demà, nova cita per a la ratxa, al camp del Catalònia. Partit especial per a Enrique Aleixendri.

nic del Tortosa, els introduiran
en els conceptes d'amplitud i
profunditat. L'endemà els encarregats de parlar sobre ocupació i desocupació de l'espai seran l'observador del FC
Barcelona a les Terres de l'Ebre, Agustí Zaera, i l'actual entrenador del juvenil A del Reus
Deportiu Manel Cazorla. El tercer dia de les Jornades el tema

principal serà la conducció, el
regat i el tir i els encarregats
d'ensenyar els joves futbolistes
seran l'entrenador de l'aleví C
del FC Barcelona, Àlex Gómez,
i l'actual tècnic de l'aleví-infantil
femení del club blaugrana, Jordi
Ventura.
Per acabar, l'últim dia es tractarà la possessió, la línea de
passada i la desmarcada amb

el segon entrenador del CF Amposta durant diverses temporades, Fernando Crespo, i el professor
de
l'Escola
d'Entrenadors de la Federació
Catalana de Futbol Angel Garcia. Durant aquests dies també
tindran lloc les Jornades Peke,
adreçades als més petits de la
casa.
L’Associació Esportiva Jordi
Pitarque invita a tots els tècnics
i interessats per estar al camp
de futbol ampollero per gaudir
també d’aquestes I Jornades
Esportives.

R. Bítem-Roquetenc, el derbi

Diumenge (17 h), a Bítem, l’equip local rebrà el Roquetenc. Es el derbi. Tots dos equips hi arriben amb distensió classificatòria i amb l’objectiu d’acabar la lliga el millor possible. Per tant, per gaudir-ne. Els
dos presidents van fer la prèvia per a Canal TE.
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Pas endavant ferm del líder, l’Ampolla
Un gol d’Ivan Abat (85’) dóna tres punts amb doble valor a l’equip de Cotaina, al camp de l’Ametlla
El líder L’Ampolla va fer un pas
endavant important en guanyar
al camp de l’Ametlla, tercer
classificat (0-1). La distància és
ara de cinc punts.
El partit, per als locals, va estar
marcat per les baixes de
Norbert, Manel, Tono (sancionat amb cinc partits) i Sam
Garcia, que acomiadava al seu
avi la mateixa tarde. Per això es
va fer un minut de silenci abans
de l’inici.
La Cala, per aquest motiu, va
haver de reestructurar-se. I
també per això, en diverses
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fases del duel, va cedir la iniciativa a l’equip rival. De totes formes, la igualtat va regnar en
una confrontació en què el respecte entre els dos equips va
ser una constant.
Al primer temps, l’Ampolla va
gaudir de dues opcions, una
d’Amado i la més clara, de
Paco Casas. La Cala, tot i que
per moments va cedir massa
terreny, també va tenir la seua.
Jugada de crac d’Avraham i
Morillo, sól al segon pal, va
enviar la pilotaper sobre el travesser. A la represa, els parà-

TERCERA CATALANA

metres van ser els mateixos. I
amb els minuts, la lluita fou tàctica al centre del camp, amb
poca profunditat. L’Ampolla va
ser qui va intentar guanyar més
metres i Cotaina va buscar
diposar de més presència ofensiva amb els canvis i amb el
retoc que va efectuar al plantejament deixant tres defenses.
Una ocasió de Jordi fou la més
nitida per al líder, que va en va
tenir una altra, a travès
d’Amado, que no va encertar,
un xic escorat, amb la vaselina.
S’arribava al final i el 0-0 sem-

blava el resultat. Balfegó, tècnic local, demanava als seus
jugadors que no perguessin les
posicions. Havien lluitat molt i
l’empat, tal com estava de minvat l’equip per introduir variacions, podia ser bo.
Però arran d’un dels pocs desajustos a l’eix central de la defensa local, el visitant Ivan va inventar-se un tret meritori i enverinat al pal llarg, des de fora de
l’àrea. Era el 0-1 (85’) i una
victòria que té molt de valor, a
nivell classificatoir i també en
l’aspecte anímic.

TERCERA CATALANA

Rai: el porter golejador de la Sénia a la
Santa Creu de Jesús

El Santa Bàrbara frena l’impuls del
Camarles i s’estabilitza

La Sénia va guanyar al camp del Catalònia (0-3). Va ser una victòria
agònica perquè al minut 84, el resultat era d’empat a zero. Els seniencs havien dominat i havien gaudit d’opcions, sobre tot al primer
temps. Però a la represa, amb els minuts, el Cata es va fer fort i la
Sénia va tenir més dificultats. Els dos equips tenien baixes. El conjunt
local de jugadors que havien anat amb el primer equip. I la Sénia, per
lesió. Es va decidir no agafar juvenils i, per aquest motiu, el tècnic senienc es va veure limitat. Rai, un dels porters, estava a la banqueta.
Va sortir a darrera hora com a jugador de camp. I ell va obrir la victòria, recorrent a l’èpica. Va fer el 0-1 (84’) i, acte seguit, el segon gol.
Chescu, en temps afegit, va marcarel 0-3. El triomf permet a la sénia
seguir en la segona plaça a un punt de líder i a quatre del tercer.

El Santa Bàrbara va guanyar la revelació de la temporada, el Camarles (2-1). I això que, una setmana més, l’equip de la Plana va rebre un
gol en els primers minuts. Una errada del porter local en el moment
de fer una passada, va aprofitar-la Marc Prades per establir el 0-1.
Cornejo empataria abans del descans i, a la represa, seria el pichichi
Fidel qui marcaria el 2-1 després d’un contraatac i d’una passada de
Porres. El Camarles va intentar-ho però no amb la suficient frescura
per poder gaudir de la profunditat necessària. L’equip de Bartolo tenia diverses baixes que va poder acusar. Continua quart. El Sant Bàrbara, per la seua part, ja és novè després d’haver sumat 24 dels darrers 30 punts. Progressa.
Destaca l’arbitratge
El Camarles va perdre. Però el seu tècnic, Bartolo Meca, va voler
destacar l’àrbitre. “Va estar molt bé, en general. Però sobre tot el que
em va agradar va ser la seua actitud. Extraordinària”.

TERCERA CATALANA

Meritòria reacció del Sant Jaume que atura
la ratxa d’imbatibilitat de l’Aldeana
El Sant Jaume, amb orgull i casta, i també amb juvenils per les baixes
existents durant el campionat, està fent una segona volta de cine, per
a valorar, per totes les circumstàncies. I ja és sisè. Dissabte va guanyar l’Aldeana (1-0), amb un gol de Joel al primer temps. L’equip de Harri i de Robert ofereix bona actitud i molt coratge. I així tira avant els
partits (ha guanyat els quatre darrers a casa). L’Aldeana, per la seua
banda, no va tenir la mateixa intensitat de fa unes jornades. De fet, l’equip acusa el gran esforç que ha hagut d’efectuar per sortir de la zona de descens i acomodar-se a la taula. La seua ratxa ha estat espectacular amb 14 jornades sense perdre. Ho va intentar però no va
poder reaccionar. L’estat de camp tampoc ajuda a l’equip que ha de
buscar la remuntada. La nota negativa foren les expulsions d’Amador
i del pichichi Ivan. Aquesta darrera, “totalment injusta”.

TERCERA CATALANA

Horta i Móra la Nova tenien urgència de
punts i trenquen la dinàmica negativa
L’Horta feia vuit jornades que no guanyava. I dissabte va tornar a fer-ho, contra el Pinell (6-3). Badia i Clema van avançar-lo. Però el Pinell va refer-se amb
els gols de Fatsini, de falta, i de Verano. Oscar Velazquez, amb un gran gol,
va fer el 3-2 que Julio igualava abans del descans. La primera meitat fou
trepidant. A la represa, es va produir la jugada clau. Penal i expulsió del porter visitant, Alex. Ivan Cornejo es va posar sota els pals i el Pinell va acusar
la situació. Vallès va transformar el penal. I Isaac, amb dos gols, completaria la victòria. Els locals agafen aire i s’allunyen de la zona compromesa. El
Pinell està minvat. A més de Julio i Amadeu ara poden ser baixa el porter
Alex i Fatsini. Sergi va ser-ho i és dubte. D’altra banda, destacar també el
triomf del Móra la Nova a Corbera (1-3). Magí va fer el 0-1 i va provocar el
penal que va transformar Ramon. El propi Magí feia el 0-3. Moreno va marcar el gol dels locals que segueix molt compromesos. El Móra respira.

TERCERA CATALANA

El Vilalba s’acosta a la quarta plaça i
transmet urgències al Deltebre
El Deltebre va perdre contra el Vilalba (2-4). I això que va avançar-se amb el
2-0, gols de Pastor (un de penal). Però amb el marcador a favor, un cop el
Vilalba va reduir distàncies amb el gol de Bernabé, els dubtes es van apoderar del jove equip local que va començar a tenir respecte al partit. I és que
l’equip nota la dinàmica de resultats, torna a ser negativa, i també l’amenaça
de les compensacions. I el Vilalba, més sencer, va empatar arran d’un córner, amb el gol de Noguera. El neguit va arribar al Deltebre que, malgrat això,
va poder reaccionar. Però sense encert tot i tenir les opcions per a fer el tercer gol. El Vilalba, amb més confiança i efectivitat, va resoldre amb els gols
d’Abdul i de Salva en els darrers minuts. Es cinquè, a tres punts del quart.

ULLDECONA-TIVENYS, EMPAT EN UN DUEL BOIG

El Perelló s’aixeca
El Perelló, tot i no jugar bé, va remuntar un marcador advers i va sumar tres
punts d’or, contra el Godall (2-1). L’equip visitant, cuer, va fer el 0-1. Nico,
abans del descans, empataria. I a la represa, el Perelló va intentar-ho però sense gaire claredat. Al minut 82 arribaria el gol de Mohedano. Un gol que dóna
tres punts valuosos i que acosten al conjunt perellonenc a una zona més còmoda. D’altra banda, en un altre duel amb doble valor en la lluita per la permanència, Ulldecona i Tivenys van empatar (4-4). El Tivenys va avançar-se
amb el 0-2. Però a la represa, en un minut de dubtes pels visitants, els locals
van empatar amb els gols de Pau i de Borrell. Acte seguit, amb el duel trencat, el Tivenys va marcar el 2-3. El partit estava boig. I el que quedava. Jordi
va remuntar (69’ i 85’). S’havia fet el més complicat. Però el Tivenys acabaria
empatant. Els dos equips necessiten victòries i l’empat no satisfà. Pel Tivenys
va ser bo perquè va obtenir-lo en temps afegit, però no si mirem que guanyava 0-2 i 2-3. I per l’Ulldecona, tampoc per l’esforç de la doble remuntada.

Es refredaran l’Ampolla o la Sénia?
En la columna del mes de setembre, que analitzava la tercera catalana, posava dos clars
favorits, l'Ampolla i La Sénia. I quan falten nou
jornades, els dos estan, no només en les dues
primeres places, sinó amb possibilitats
matemàtiques d'ascens. En molt poques jornades aquesta categoria ha donat una bolcada total, un Ametlla que fins a la jornada 19
només havia perdut dos partits i en les últimes
sis només ha guanyat dos enfrontaments. Fa
dues jornades a Sant Jaume potser van perdre el tren de l'ascens en
una segona part que van estar més pendents de l'àrbitre que d'anar
a pel partit. L’equip de la Cala pot ascendir però només en perdre un
partit més, l'ascens se li pot escapar i el diumenge a Camarles es juga
el ser o no ser. L'Ampolla i La Sénia tenen moltes coses en comú. La
passada temporada estaven en la desapareguda 1a. regional, tenen
a dos entrenadors que han assaborit les mels de l'ascens, Cotaina
amb l'Ascó 2009/2010 i Placid en 2008/2009, els dos conjunts es
basen en un gran ordre defensiu, no tenen un golejador nat, el que
més prop està, en el lloc onze dels pichichis, és Amado. Tant l'Ampolla
com La Sénia tenen jugadors que són autèntics peons, si exceptuem
als porters, a l'Ampolla han marcat tots els seus jugadors menys cinc.
La Sénia arrossega baixes importants tota la temporada, el seu
màxim golejador Robert va marxar al Sant Jordi i jugadors determinants en el seu onze com Joan Abella i Manu estan en dic sec fa ja
moltes jornades per lesió i ho estaran fins a final de temporada. A més
de tenir actualment a molts lesionats en l'onze bàsic (Jordi Tolosa,
Alfonso, Chescu) i amb quatre juvenils i els arranjaments que facin
falta. El míster fa miracles cada diumenge perquè a aquest equip del
Montsià se li aparegui la patrona, la Verge de Pallerols, del cel cada
diumenge doncs no té explicació que en els últims cinc partits, quatre
els ha guanyat en els últims minuts, a Santa Bàrbara, contra l'Ametlla,
el Corbera i aquest dissabte es va presentar en el camp del Jesús en
quadre (per la raó que els juvenils van anar d'excursió a Gandesa que
es jugaven el play off i feien més falta en el primer equip però això és
per a un altre capítol), la seva estrella, Chescu tocat en la banqueta,
el mateix que Alfonso, només tenia dos efectius per poder jugar,
Damià i el porter Rai i faltant sis minuts, se li va ocòrre al míster fer
una de les seves genialitats, posar de davanter centre al porter,
aquest noi que és un devot de la Verge de Pallerols, es va posar la
medalla lligada en els peus i li va dir al míster “ Avui guanyarem”. I
Raimon no només va marcar el primer gol, sinó que el segon també.
L'Ampolla, equip construït a l'estil made in Cotaina és un dels que et
pot arribar dues vegades a la porteria contrària i marcar dos gols. Li
costa guanyar els partits a casa, sofreix per fer-ho com La Sénia en
els últims però guanya. Onze vegades els ha guanyat aquesta campanya per la mínima l'Ampolla, això demostra que aquest equip té una
eficàcia total, és el dels sospirs però guanya. D'aquí a final de temporada tant La Sénia com l'Ampolla tenen cadascun un partit complicat.
La Sénia al camp del Vilalba i l'Ampolla contra el seu rival, l'equip del
Montsià. El mister senienc té clar com guanyar al camp del Vilalba, en
aquest feu només ho han fet el Tivenys i el Godall, els grans tots han
sucumbit. Només tinc una cosa clara en aquest final de campionat,
faltant tres jornades per al final s'enfrontaran els dos rivals. Jo aquest
partit ho ajornaria per a l'última jornada, com? molt fàcil Poden agafar
un refredat primaveral els de l'Ampolla i La Sénia? Només així es
podria ajornar el partit i en l'última jornada els dos amb un empat
podrien pujar. Jo no els puc explicar en off recod si els dos místers
estan d'acord a pactar als seus jugadors que no tirin ni una pilota a la
porta contrària. El futbol dóna moltes voltes, el diumenge igual guanya l'Aldeana a l'Ampolla. I la Sénia empata i l'Ametlla guanya... només
hi ha una cosa segura, veurem un final de campionat de cinema com
passa en les pel·lícules de l'Almodóvar. Són rares, són de qualitat però
són sorprenents com aquesta lliga.
MATAGEGANTS SANT JAUME. Va trencar la imbatibilitat
de l'Aldeana que durava catorze jornades, va guanyar al capdavanter
l'Ametlla, en tan sols dues jornades aquest equip ha demostrat que
malgrat que la banqueta està plena de juvenils, està que se'n surt.
L'AFICIÓ DE L'ALCANAR DE PÍCNIC. Aquesta directiva de l'Alcanar
són uns divertits, la passada temporada, la van fer contra el Valls i van
aconseguir omplir l'estadi amb 1000 persones amb un cartell “Els
Gladiadors“ i diumenge passat contra La Cava, entrada gratuïta, sorteig de 100 euros en el descans i pícnic de cervesa, aperitius en el
minut 45, aquesta directiva segur que si haguessin estat en la directiva de l'Amposta haguessin tret de la màniga com mantenir-se.
RAPITENCA, PREPARANT EL CAVA. Vaig dir que serien campions contra el
Valls i així serà. Aquest equip ja guanya per inèrcia, jugui un gran partit o no, encara que no tinguin míster a la banqueta, a Teixidó li han
manat quatre partits de penitència com a espectador. Un 80% de plantilla està renovada per a la propera temporada, les dones només
pagaran 20 euros.
ÉS XIMO RAMBLA, EL JESUCRIST SALVADOR? El dubte de la
següent temporada és si seguirà l'entrenador del Tortosa. Molts afeccionats d'aquest club diuen que l'etapa d'aquest entrenador ha acabat
però el seu president el defensa a mort "Estiguem en la categoria que
estiguem, per mi seguirà Carlos. El treball que està fent
és excepcional però clar, en futbol mai es pot dir l'última
paraula". Ximo, el seu president viu el seu Tortosa amb una passió
bestial, creu en la seva pedrera. Ximo és el Jesucrist del Tortosa, el
salvador d'aquest club, amb defectes i virtuts.
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Els
resultats
de la
jornada

Tercera divisió

Les imatges de Canal TE demostren que el penal va ser clar.

CLASSIFICACIÓ
G
E
19
7
14
12
14
10
15
7
14
8
14
6
11
14
13
7
12
8
11
9
10
10
10
9
10
7
8
13
10
7
9
9
8
10
8
8
7
6
4
9

J
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
31
31
30
31
31

Equip
1. Prat
2. Espanyol
3. Pobla Mafumet
4. Terrassa
5. Manlleu
6. Vilafranca
7. Cornellà
8. Rubí
9. Santboià
10. Castelldefels
11. Olot
12. Gavà
13. Europa
14. Muntanyesa
15. Balaguer
16. Vic
17. Vilanova
18. Gramanet
19. Amposta
20. Masnou

Primera catalana

P
5
5
7
9
9
11
6
11
11
11
11
12
14
10
13
13
13
14
18
18

GF
45
48
41
49
59
42
44
54
34
40
41
37
29
33
25
38
34
32
39
29

GC
19
20
21
46
44
45
30
41
36
39
43
43
36
44
43
42
43
42
62
54

Gramanet-Olot
Masnou-Gavà
Santboià-Europa
Espanyol-Balaguer
P. Mafumet-Muntany.
Cornellà-Amposta
Castelldefels-Rubí
Prat-Vic
Manlleu-Terrassa
Vilanova-Vilafranca

P
64
54
52
52
50
48
47
46
44
42
40
39
37
37
37
36
34
32
27
21

0-1
1-1
1-0
6-0
3-0
6-1
2-2
3-0
0-0
1-2

PRÒXIMA JORNADA
Europa-Gavà
Terrassa-Santboià
Balaguer-Manlleu
Olot-Espanyol
Muntanyesa-Gramanet
Vilafranca-Pobla Mafumet
Amposta-Vilanova (dissa 19 h)
Rubí-Cornellà
Vic-Castelldefels
Prat-Masnou

Segona catalana

CLASSIFICACIÓ
Equip

RESULTATS
31a jornada, Tercera divisió

Com una catedral

El porter del Martinenc,
amb l’1-1 (79’), va fer
aquest penal. L’àrbitre va
amonestar a Sergi
Ventura, del Tortosa...

DIVENDRES 30
DE MARÇ
DE 2012

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J

GF

GC

Punts

1. Rapitenca

25

40

13

58

Torreforta-Sants

2-2

2. Tàrrega

25

45

32

45

Júpiter-Santfeliuenc

3. Júpiter

25

53

33

42

4. Martinenc

25

41

32

5. Vista Alegre

25

46

6. Santfeliuenc

25

7. Iberiana

25a jornada, Primera catalana

J

GF

GC

P

1. Torredembarra

25

57

22

57

Roquetenc-Calafell

1-1

3-1

2. Morell

25

60

33

53

Torredembarra-Catalònia

2-1

Ol. Can Fatjó-Reddis

2-1

3. Gandesa

25

50

36

46

Bonavista-Cambrils

1-2

41

Ascó-Valls

0-1

4. Jesús i Maria

25

50

36

44

Canonja-Catllar

0-0

39

40

Tortosa-Martinenc

1-3

5. Alcanar

25

52

43

44

39

1-3

1-2

29

Viladecans-Iberiana

Alcanar-la Cava

31

6. R. Bítem

25

50

35

43

40

38

4-1

0-3

42

Almacelles-Olesa

Salou-Morell

24

7. Roquetenc

25

45

37

40

35

31

37

0-1

0-1

25

Igualada-Rapitenca

Vilaseca-R. Bítem

8. Reddis

8. Salou

25

38

39

39

Tàrrega-Vista Alegre

0-0

9. Sants

24

39

33

37

Gandesa-C. Clar

2-1

9. Catllar

25

43

41

38

10. Valls

25

32

40

33

10. la Cava

25

45

49

38

11. Torreforta

25

43

45

31

11. Cambrils

25

44

42

30

Dissabte

12. Ascó

25

35

30

30

Santfeliuenc-Tàrrega

12. Catalònia

25

41

40

29

Morell-la Cava (16 h)

Reddis-Júpiter

13. Camp Clar

25

35

46

28

14. Calafell

25

32

49

26

Catalònia-Gandesa (16.30 h)

15. Olímpic

25

36

54

22

16. Vilaseca

25

32

52

22

17. Canonja

25

21

34

20

18. Bonavista

25

23

66

11

Diumenge
R. Bítem-Roquetenc (17 h)
Catllar-Vilaseca (12 h)
Cambrils-Canonja (17 h)
Olimpic-Torredembarra (17 h)
Jesús i Maria-Alcanar (17 h)

13. Igualada

25

38

46

30

14. Almacelles

25

38

42

29

15. Tortosa

25

34

44

28

Equip

RESULTATS

PRÒXIMA JORNADA
Vista Alegre-Rapitenca (diu 12 h)

Valls-Ol. Can Fatjó
Martinenc-Ascó (diu 12 h)

25a jornada, Segona catalana

PRÒXIMA JORNADA

Calafell-Salou (17 h)
Camp Clar-Bonavista (17 h)

Olesa-Tortosa (diu 16.30 h)

16. Ol. Can Fatjó

25

25

37

27
Iberiana-Almacelles

17. Viladecans

25

29

38

26

18. Olesa

25

20

62

13

Sants-Viladecans
Torreforta-Igualada

Tercera catalana

Quarta catalana

CLASSIFICACIÓ
Equip
1. l’Ampolla

RESULTATS

J

GF

GC

25

43

15

2. la Sénia

25

51

24

3. l’Ametlla

25

61

24

4. Camarles

25

49

33

5. Vilalba

25

50

38

58 Sant Jaume-Aldeana
57 L’Ametlla-L’Ampolla

7. Aldeana

25

40

39

8. Pinell

25

55

44

9. S. Bàrbara

25

44

41

53 Catalònia-la Sénia
Horta-Pinell
45
Corbera-Móra la Nova
42
Deltebre-Vilalba
38
Ulldecona-Tivenys
37
Perelló-Godall
36
S. Bàrbara-Camarles
36

10. Perelló

25

41

34

34

11. Horta

25

51

52

34

12. Móra Nova

25

52

45

31

13. Deltebre

25

35

41

28

14. Tivenys

25

34

56

24

15. Corbera

25

37

58

22

16. Ulldecona

25

27

49

22

17. Catalònia

25

31

79

16

18. Godall

25

33

71

13

6. Sant Jaume

25

42

33

RESULTATS

P 25a jornada Tercera catalana

RESULTATS
5a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Tivissa-Rasquera
4-1
3-2
Benissanet-Xerta
Ginestar-Roquetenc
1-2
Alcanar, descansa.

5a jornada Quarta catalana.

1-0

Play off ascens.

0-1

Flix-Bot

2-3

0-3

Campredó-R. Bítem

1-0

6-3

Benifallet-Atlas

3-2

1-3

PROPERA JORNADA

RESULTATS
5a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2
Ascó-la Cava

3-0

la Galera-Arnes

3-0

Batea-Jesús i Maria

5-1

PROPERA JORNADA

PROPERA JORNADA

2-4

Batea-la Cava (diu 17 h)

Tivissa-Xerta (diu 17 h)

4-4

Bot-Campredó (diu 17 h)

2-1

R. Bítem-Benifallet (dissabte 17 h)

Roquetenc-Benissanet (16.30 h)

Jesús i Maria-Deltebre (dissa 17 h)
Alcanar-Ginestar (16.15 h)

2-1

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte
Móra Nova-Catalònia (16.30 h)
Tivenys-S. Bàrbara (16.45 h)
Horta-Deltebre (17.30 h)
Diumenge
Godall-Vilalba (16.45 h)
la Sénia-Perelló (16 h)
Sant Jaume-Corbera (16.45 h)
Ampolla-Aldeana (16 h)
Camarles-L’Ametlla (16.30 h)
Pinell-Ulldecona (16.45 h)

Arnes-Ascó (diu 16.45 h)
la Galera, descansa

Atlas-Flix (17 h)
Rasquera, descansa

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ
Equip

J GF GC

P

1. Campredó

4

7

1 10

2. Flix

4

8

5

7

3. Atlas

4

6

4

6

4. Benifallet

4

5

8

6

5. R. Bítem

4

4

8

6. Bot

4

5

10

Equip

J GF GC

1 12

1. Ascó

5 13

6 10

3 10

2. Batea.

4 17

7

6

7

3. J. i Maria

4

7

8

7

4

4

5

7

Equip

J GF GC

1. Alcanar

4

11

2. Benissanet

4

11

3. Ginestar

5

6

P

P

7

4. Roquetenc

4

6

6

6

4. la Cava

5. Tivissa

4

9

10

6

5. la Galera

5

6

4

6

3

6. Rasquera

5

5

12

3

6. Arnes

4

9 13

3

3

7. Xerta

4

3

13

0

7. Deltebre

4

1 14

1
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HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Presència ebrenca a la selecció estatal
Es va celebrar al llac de Banyoles la regata OPEN destinada a escollir els remers que
formaran part de la selecció espanyola de
Rem Olímpic.
Van participar més de 230 remers procedents de 46 clubs
espanyols que van competir
en bots curts, en skiff i dos
sense, per a demostrar la seva vàlua als tècnics de la Federació Espanyola de Rem i ser
escollits com representants
de la selecció espanyola. Els
remers de les Terres de l’Ebre
van tenir una destacada actuació. El Club de Rem Tortosa va
aconseguir classificar sis bots
a les finals, conquerint tres
medalles d'or i una de plata.
La primera medalla va ser per
a la juvenil Laura Monteso, que
es va classificat segona en
una emocionat final a només
centèsimes de segon de la primera classificada. La segona
medalla va obtenir-la la cadet
Natalia Arasa que va guanyar
la seva final amb gran autoritat
imposant-se a la representat
del club Regatas de Alicante
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en una avantatja de 5
segons. La tercera
medalla també d'or
fou per al 2- Absolut
masculí format per
Pau Vela i Alex Sigurbjonsson vencent
a la final als components del equip Labradores de Sevilla i
finalmente Dani Sigurbjonsson va dominar la prova de
skiff masculí absolut
i es va emportar la
medalla d'or per al
Club de Rem Tortosa.
Molt bona també l'actuació
dels remers del Club Nautic
Amposta amb vuit bots classificats per a la final A amb dos
medalles, una de plata i una de
bronze.
La primera medalla fou per al
2- juvenil, prova dominada pels
remers del Club Nautic Amposta, on dels sit bots finalistes, tres eren representants
del rem ampostí, conquerint
Albert Forcadell i Antonio Delgado la segona posició i la me-

En categoria juvenil femenina, aquest cap de setmana, a Amposta
Aquest any, el Club Handbol
Amposta té l'orgull i la satisfacció d'ésser l’organitzador
de la fase final del
Campionat de Catalunya
juvenil femenina. Aquesta
fase final es disputarà els
dies 31 de març i el 1 d'abril
a la nostra ciutat d'Amposta
Dissabte 31 de març:
(semifinals) 10:30 C.H.
Amposta BM. La Roca
12:30 BM. Granollers

CRC Cooperativa
-Diumenge 1 de abril:
(3r/4rt i final) 10 i 12 h.
Aquesta organització de la
fase final del Campionat de
Catalunya juvenil femenina,
serà possible gràcies a la
col·laboració directa de
diverses
institucions
(Ajuntament
d'Amposta,
Consell Català de l'Esport i
Federació
Catalana

d'Handbol), juntament, amb
el Club Handbol Amposta.
Una nova festa de l’Handbol
i que ho ha de ser. Més Ebre
dóna el màxim suport al
jove equip ebrenc en aquesta nova fase final.
D’altra banda, acabar dient
que l’equip sènior del Club
Handbol Amposta Lagrama
es desplaça aquest cap de
setmana a Lanzarote per a
jugar contra l’equip canari.

TAEKWONDO
dalla de plata. Bona actuació
també per al 2- cadet masculí
que en una disputada final van
aconseguir la medalla de bronze, només darrera dels sevillans del Club de Remo Guadalquivir i els asturians del Remo
Corvera. Amb aquests resultats queda àmpliament garantida la representació de remers ebrencs a la Selecció
Espanyola de Rem.
La propera competició de
Rem Olímpic serà demà dissabte a Castelldefels amb una

CLUB VOLEI ROQUETES

El juvenil juga les finals de Catalunya, aquest cap de setmana
El senior masculí, rebia a l'Estructures Olot, equip que té un dels jugadors més espectaculars de tota la categoria ja que prové de categories superiors. Tot i aquest factor, els locals van estar a l’alçada, però en els punts desicius del set, aquest jugador de l'Olot acabava totes les jugades de manera
extraordinària i impossible d'aturar. El partit va finalitzar 0-3 amb parcials (15-25,23-25 i 23-25)
Seguidament el sènior femení rebia a l'Ametlla del Vallès. Va guanyar amb certa facilitat per 3-0 amb
parcials (27-25,25-15 i 25-20). Les roqueteres amb aquest resultat es posen les terceres de la classificació.
En la jornada vinent, el sènior masculí es desplaça al camp del volei Sant Esteve i el femení a Arenys
de mar.
Aquest cap de setmana el juvenil juguen les finals de catalunya a Sabadell.

QUARTA CATALANA

Fase Final de Catalunya

FUTBOL FEMENÍ

Benifallet i Bot animen el
play-off d’ascens

El líder goleja

El Bot, en un partit agònic, va sorpendre al
Flix (2-3). No era normal l’inici de la lligueta
del conjunt botenc que, no obstant, un cop
s’ha alliberat i ha perdut respecte al play-off,
demostra que té possibilitats. El partit va
ser incert, amb decisions polèmiques i moltes queixes locals. Amb la victòria del Bot,
el grup s’obre. I també amb la del Benifallet,
contra l’Atlas. Els d’Alvarez van avançar-se,
però el Benifallet, en un duel “escalfat” va
remuntar. Farid empataria i Mesegué, de
penal, va establir el 3-2. Els darrers vint
minuts van ser “tensos, tan dins com fora
del camp” amb dues expulsions visitants.
Aquest cap de setmana es disputa la darrera jornada de la primera volta de la lliga. El
Campredó es fa fort i lidera el grup amb
solvència. Va vèncer en un duel també
“elèctric” al R. Bítem, gol d’Albert (1-0).
Alcanar, que descansava, i l’Ascó, per la
seua banda, lideren els grups de la Copa.

Falset-Arnes, 2-2
Masdenverge-Jesús i Maria, 2-2
Aldeana-Rapitenca, 1-5
Benifallet-la Cava, 1-7
S. Bàrbara-Olímpic, 5-1
R. Bítem-Alcanar, 1-0
Gandesa-Ginestar, 0-1
Ulldecona-Tortosa Ebre, 9-2
Classificació: Ulldecona, 65; la Cava,
61; Arnes, 49; Rapitenca, 46; Tortosa
Ebre, 45; Falset, 44; S. Bàrbara, 39;
Aldeana, 35; R. Bítem, 28; Ginestar, 27;
Benifallet, 23; Gandesa, 21; Jesús i
Maria, 15; Masdenverge, 14; Olimpic, 6;
Alcanar, 3. Propera jornada: OlímpicGinestar: Arnes-S. Bàrbara; RapitencaFalset; la Cava-Aldeana; AlcanarBenifallet; Tortosa Ebre-R. Bítem;
Jesús
i
Maria-Ulldecona:
Masdenverge-Gandesa.

X Open Internacional
Aquest fi de setmana, s'ha celebrat al Centre de Tecnificació
d'Alacant el X Open Internacional de Espanya de Tae Kwon
Do, on han participat els millors
taekwondistes del món en preparació per als campionats
d'Europa i del Món, així com
també per a les pròximes Olimpíades de Londres, i on ha
competit, en mig dels quasi
2000 esportistes representant
a totes les Seleccions de les
Comunitats Espanyoles, Seleccions Internacionals, i Clubs estatals, el Gimnàs TKD Alfaro
d'Amposta, i en la seva representació han participat en la
categoria junior de mes +75
Kg. Marc Omedes Roig, fins 73
kg. Angel Pascual Peña, i en la
categoria cadet de +65 kg.
Cristian Ferré Pons i Genís
Gisbert Casanova, quedant eliminats els tres primers a la primera ronda en uns combats
molt dignes, i Genís Gisbert Casanova aconseguint la medalla

Cedida

Genis, subcampió internacional, amb el seu mestre, Seve Alfaro.

d'argent en uns combats espectaculars fins arribar a la final, perdent-la contra el campió
absolut de França de la seva
categoria, “en uns enfrontaments dignes d'admirar i que
van ser reconeguts per tothom
que els va poder veure'ls”.
“Aquest és el major èxit mai
aconseguit per un dels nostres

alumnes del gimnàs. Ja va
sent hora de que es reconegui
la feina i l'esforç fet per
aquests esportistes i pels que
venen al darrera, que ens representen, i que a tots els campionats i torneigs que hi participen, deixen el nom d'Amposta i
de les Terres de l'Ebre en un
lloc molt alt”.

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Demà, Top-4 a Molins de Rei
C.H VALLDOREIX,
19
TORTOSA HIDROCANAL, 34
Excel·lent partit de l'equip
ebrenc, amb disciplina en el
joc i encert a la porteria, replegant-se ordenadament a una
eficaç defensa i llençant els
contraatacs amb velocitat i
control de la pilota. A l'inici de
la represa es va perdre una mica la concentració, cosa que
fou aprofitada per les locals
per intentar apropar-se en el
marcador. En cinc minuts, es
va esmortir la reacció local,
tornant al joc habitual de les
tortosines per a desesperació
de les vallesanes que, tot i

passar a un joc gairebé violent, no van poder fer res per
evitar l'àmplia derrota.
Alineació: Paula Estorach i
Estefi Ocaña a la porteria; Jenifer Cornejo, Aida Rieres, Núria Albacar, Paula Alcaide, JèsMaria
sica
Bertomeu,
Valldepérez, Cinta Gisbert, Noel Uriarte i Gisele Ángel.
Amb aquest resultat l'equip
tortosí es classificat com a tercer millor equip d'handbol femení català en categoria absoluta, assolint per mèrits propis
la plaça al TOP4 que es disputarà el proper cap de setmana
a Molins de Rei:
Dissabte 31 de març

16.30 h.: KH7 Granollers BM La Roca
18,15 h.: CE Molins de Rei
- C. Handbol Tortosa
Diumenge 1 d'abril
10.00 h: Tercer i quart lloc.
18,15 hores: Final.
Els dos equips que disputaran la final del Campionat de
Catalunya de Lliga Catalana
sènior femenina, es classifiquen automàticament per disputar la fase d'ascens a categoria Divisió Plata Nacional.
Més Ebre dóna molt de suport a l’equip de l’Hidrocanal
Totosa perquè pugui guanyar
demà i fer més història encara. Endavant!
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE DIANA MAR

CRAC de la setmana
ANDREU MARTÍ. ALCALDE DE L’AMETLLA DE MAR
En aquesta ocasió, a l'apartat de l'entrevista de la
setmana, el nostre convidat és Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar i
amb
qui
abordarem
temes d'interès, relacionats amb el municipi i que
fan d'aquest enclavament
ebrenc, un poble amb
ganes de treballar per
aconseguir ser més competitiu en el futur.
Més Ebre: Quins són els
factors,
en
aquests
moments, pels que aposta l'Ametlla de Mar?
Andreu
Martí:
En
aquests moments, la instal·lació de la fibra òptica
i de Gas Natural són molt
importants. Es tracta de
dues iniciatives d'àmbit
privat. En el cas de l'arribada del Gas Natural a
l'Ametlla, prové d'una llarga reivindicació, però que
ara esperem acabar les
obres abans del nou any.
L'innovador d'això és el
fet que l'obertura dels
carrers es farà en màquines d'última generació i
comportarà que els veïns
no hagin de patir les
molèsties pròpies d'aquest
tipus
d'instal·lacions. Es tracta
d'un procés pioner a
Catalunya, tot i que a la
resta de llocs, també és
cert, que ja tenen gas
natural. Quan al projecte
de la fibra òptica, aquesta
aposta si que és totalment de futur. Avui dia no
hi ha ningú que entengui
el concepte competitivitat
si aquest no va estretament lligat a les noves
tecnologies. Instal.lar la
fibra òptica beneficiarà
als ciutadans, en particu-

lar, i a l'activitat econòmica en general. Els empresaris i emprenedors disposaran de serveis amb
els que fins el moment no
podien comptar.
ME: Potenciar la velocitat
a través de la fibra beneficiarà de retruc, altres projectes ja endegats en el
passat com la Universitat
del Mar?
AM: A hores d'ara i degut
a la crisi en què ens trobem aquest projecte està
anant molt lent. De fet
estem treballant en una
línia de cofinançament.
Perquè ens hem adonat
que s'ha de buscar complicitats entre els àmbits
públics i els privats. No
podem pensar que tot
ens vindrà donat per la
Generalitat de Catalunya.
ME: La realitat actual
planteja la necessitat de
generar llocs de treball.
Com es treballa des del
municipi per aconseguirho?
AM: Des de fa un temps
cap aquí, l'Ametlla de Mar
s'havia obert a la possibilitat de l'ampliació, del
que anomenem, la trama
urbana. Fet que comportava el plantejament d'una
serie d'implementacions, i
per tant, la implantació
real d'empreses. Una d'aquestes era l'empresa
d'alimentació MERCADONA. Ara ja s'estan iniciant
les obres d'accés i per
tant després vindrà la
construcció del supermercat. Diríem que abans d'acabar l'any ja podria estar
en funcionament i el més
important que això representaria uns 40 llocs de
treball.

ME: Per acabar, com a
alcalde del municipi que

opina sobre el projecte
d'instal·lar un parc eòlic

PROJECTE ZÈFIR
«Per a mi el realment important és
la transparència total d'un
projecte que es planteja com a
generador d'activitat econòmica»

marí davant la costa de
l'Ametlla (Projecte Zèfir)?
AM: Jo primer que tot vull
conèixer i comprovar,
perquè tinc aquesta responsabilitat com alcalde,
no només la informació
jurídica o la informació
tècnica.
Per a mi el realment
important és la transparència total d'un projecte que es planteja com a

generador
d'activitat
econòmica de país i de
futur.
Sembla que el vent òptim
per a aquest tipus de ventiladors està al voltant
dels 4,8 i 5 m/seg i per
tant hi ha un tram que va
de l'Ametlla de Mar a
l'Hospitalet, a l'alçada de
Calafat (zona de la nuclear de Vandellòs II) que
seria idoni.
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L’AMPOLLA
Ajuntament
Forn de Pa Artesà Cabrera
Forn de llenya Brú
Hotel La Roca Plana
Rest.Club Nautic-Casa MonteroBar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Avda. Barceloneta, 4
C/ Sol, 9
Avda. Ramon Pous, 32
Avda. Ramon Pous, s/n

L’ALDEA
Ajuntament
Bar Abril
Cafeteria Germans Marín
Pizzeria Cinta
Bar Societat
ASCÓ
Ajuntament
Bar Restaurant El Caliu
Pastisseria GRA-BO
Bar Nucleo
Restaurant Ca L`Escolà

Av. Catalunya, s/n
Av. Catalunya, 325
Ctra. Tortosa-l’Aldea
Av. Ràpita
Av. Catalunya, 131

C/ Hospital, 2
C/ Riu, 45
C/ Joan XXIII, 2
Crta. Camposines, 43
Crta. Camposines, 57

DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube
Bar Criscar
Bar Lo Sindicat
Escola Bressol L’Hortet

Festiu
Plaça 20 de maig, 11
Av. Goles de L’Ebre, 208
Av. la pau s/n

LA RAPITA
Ajuntament
C.A.P.
Caprabo
Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet
Bar La bodega
Cabeteria El coc
Bar El Celler
Llotja de Peix
Unipost
Forn Carlos Ripolles
Bar Catalunya
Casa Chim
SUPWAY
ALCANAR
Ajuntament
Oficina Municipal de Turisme
C.A.P.
Cafeteria Moreno

Plaça Carles III, 13
Av. Jacint Verdaguer
Plaça del Mercat
C/ Sant Isidre
Plaça del Coc
C/ Sant Isidre
Port
C/ Comptedefloridablanca, 63
Plaça Vella
C/ Sant Isidre
Plaça Carles III,42
Parc Vila del Far

C/ Generalitat, 10
Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C/ Calig / Ronda del remei
Plaça Major

AMPOSTA
Ajuntament
Dolche vita
Restaurant Naidi
Immobiliaria Mar i Vent
Mercat
Immobiliaria Romeu
Benestar Social i Familia
Bar La Lira Ampostina
Bar Estalvio
Hospital Comarcal d’Amposta
Bart’s Cafè (Delta Spa)
C.A.P.
Il·luminacióMontsià
Cafeteria La Tratoria
Cosell Comarcal Montsià
Forn Cafeteria Cavalles
Mossos d’esquadra
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.

Pl. Espanya, 3-4
C/ Joseph Tarradelles, 108
Av. Ràpita
Av. La Ràpita, 38
Pl. Ramon Berenguer IV, 68
C/ Ruiz d’Alda,33
Av. Santa Bàrbara
C/ Montéis, s/n
C/ Jacint Verdaguer
C/ Ibiza, 14
Av. Catalunya
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita

C/

C/ Cervantes, 58
Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA
Ajuntament de Mora La Nova
Fonda Barcelona

C/ Major, 88
c/ Hostal, 3

RIBA-ROJA
Ajuntament
ROQUETES
Ajuntament
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s
Bar La tasqueta
Jutgat de pau
Mugli
Da Vinci
SANT JAUME D’EMVEJA

Placa de la Vila, 1

TURISME

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

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

C/ Masia, s/n

Severo Ochoa, 4
C/ Major

Ajuntament
TIVISSA

Av. Catalunya 22-30

Ajuntament
TORTOSA

C/ Castell, 2

Ajuntament
Motos Cantó
Restaurant Sabogabar
Mercat Municipal
Hospital Verge de la Cinta
Cafeteria New Orleans
Bar La Tertulia
Bar Esport
Bar Mundial
Pica pica
Lo Cistell
Banys
C.A.P.
C.A.P. del Temple
Biblioteca
Consell Comarcal
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança
Delegació del Govern
Esports Fevi
Bar Castells
U.R.V. Escola d’Infermeria
Serveis Territorials d’Ensenyament
Hotel Corona
Hotel Virginia
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús
Centre de Radioteràpia
Cambra comerç
Lizarran
Germans Marín Ferreries
Estudiantil Bar
Bar Trifassic
Jijonenca
Paco's bar
Diputació
Bar Ribera
Ebrequalitat
Bar Nou
Forn Carlos Ripollés - Jesús

OFICINES TURISME

Plaça España
Av. Generalitat, 165
Pl. Alfonso XII, 2
Av. Generalitat
Ctra. La Simpàtica
Av. Generalitat, 21
Plaça España, 11
C/ Teodor González
C/ Teodor González, 35
C/ sebina, 5
C/ Ciutadella
Plaça dels banys, 1
Ferreries
Plaça Carrilet
C/ Del Vall
C/ Barcelona
C/ Alcanyis
C/ Montcada
Plaça de l’Estadi
Av. Ports de caro
Ctra. La Simpàtica
C/ Providència, 5-9
Av. Generalitat

Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
C/ Cervantes, 7
C/ Teodor González, 26
Plaça Joaquim Bau, 4
Plaça Joaquim Bau, 1
Plaça Joaquim Bau, 3
Av. de l'estadi, 1
C/ Montcada
Av. Generalitat
Av. Generalitat

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

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

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13
AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90
Administració de
Finques Amparo Pérez
Esparza c/ Sant Isidre, 4850 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, organització 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.grupoeuropa.com
phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

L’ONADA
Serveis 3a Edat
Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en
tota mena de serveis adecuats 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

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/ventallfreddy
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

«Primentons i Tomates». Avui: Escrita a l’all i pebre
LLANSOLA - SANT CARLES DE LA RÀPITA

PATROCINADORS
GASTRONOMIA

Imatge del plat de la setmana.

INGREDIENTS:
Una picada d`all i ametlles
Pebre negre i tog

PROCEDIMENT:
Sofregirem la picada, i afegirem el tomaquet, després
hi posarem el fumet de peix fins a cobrir l`escrita. Ho
courem i afegirem les carxofes trinxades. Salarem al
gust i bon profit.

Tomaquet picat
250 gr. D`escrita per persona
Carxofes o patates

A Canal TE

«Primentons i Tomates», amb Amado

Sal i oli d`oliva.

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

Fumet de peix

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

22

diarimés
ebre

serveis
Telèfons d’interès

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10

Estàs en un període molt seductor , creatiu i
lúdic , però no pretenguis que arribi la persona dels teus somnis en pocs dies . Si no et
cuides tu és impossible que milloris.

Et sentiràs millor saps diferenciar l'amor de
l'amistat .Empra la teva energia a lluitar per
objectius que et valguin la pena o acabaràs
deprimit.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Una nova persona apareixerà en la teva vida
i et sentiràs fortament atret per ella. No et
descontrolis , tu ets més important que qualsevol assumpte de treball.

És un bon dia per viure una aventura o
per donar-li a la relació que tinguis una
bona empenta .Avui tindràs una jornada
carregada de compromisos.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Els teus plantejaments en l'amor et poden servir
per agafar impuls i consolidar la teva imatge respecte a la teva parella. Aprofita el teu dia de descans per airejar-te i relaxar-te.

Busca l'estabilitat en la teva vida sentimental .Si
permets que els teus comentaris no siguin
encerts acabaràs patint-los en la teva pròpia
carn, Dosifica't para no esgotar-te en excés .
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El temps. Previsió

Emergències

112

Mossos d’Esquadra

088

Bombers

085

Urgenciès (Ambulàncias)

061

TERRES DE L’EBRE

CATALUNYA

TEMPERATURES
Màxima

Mínima

25º

9°

MATÍ

Farmàcies de guàrdia.

SOL

TARDA

Martí Marin, Mª dels Angels
Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Cranc

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

No et resultarà fàcil negociar amb la teva
parella. Potser et posaràs una mica nerviós .
Respecte a la salut, avui disposaràs de molta
energia física.

El trànsit de Venus per la teva casa vuit reflecteix que en aquest moment tot relacionat
amb la teva sexualitat augmenta de temperatura.

SOL

Aytés Meneses, Agustí
Cala Joanet, nº6

(L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Gamundi Miret CB
Av.

Colon,

8

(Ferreries)

(Tortosa)

977500923

Pilar Delgado , Jordi Delgado
Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459
Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli
Avgda.

Catalunya,

s/n.

(Amposta)

977701495

Laura Lluís - Aida Noe ,

Lleó

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

No vols tenir desavinences amb ningú. Et ve
de gust passar el dia tranquil. Respecte a la
salut, has de millorar en nivell de qualitat en
el teu menjar .

Venus transitat per la teva casa set indica un
període intens però dolç en les teves relacions de parella. Respecte a la salut, evita les
situacions que et produeixin intranquil·litat .

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

Pots rectificar moltes coses de la teva vida
amorosa , però no totes són tan importants
com tu creus. No estàs per orgues i qualsevol
excés que fas costarà car.

Les relacions que estiguin en punt mort, i que
fan l'efecte que són un llast , seran objecte de
canvi . La millor manera de regularitzar el teu
excés d'energia es fent esport.

Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita) 977745545
Aguiló Ruiz, Neus
Barcelona,

65

bis

(Masdenverge)

Estat del cel
Cel serè amb alguns intervals de núvols baixos al principi i al final del dia a
punts del litoral. A banda hi haurà nuvolades durant la tarda a punts de muntanya sobretot del Prepirineu.
Precipitacions
No s'esperen precipitacions.
Temperatures
Temperatures en lleuger ascens, tant mínimes com màximes.
Les temperatures mínimes seran entre 0 ºC i 5 ºC al Pirineu, entre 4 ºC i 9 ºC
al Prepirineu, depressió Central i prelitoral, i entre 7 ºC i 12 ºC al litoral. Les
màximes es mouran entre els 19 ºC i 24 ºC al Pirineu i litoral, i entre els 21 ºC
i 26 ºC a la resta del territori.
Visibilitat
Visibilitat bona tot i que hi haurà algunes boirines matinals.
Vent
De matinada bufarà de component nord fluix amb cops moderats al terç nord
i sud, i fluix i de direcció variable a la resta del país. Al llarg del matí girarà a
component sud i oest a l'interior i a component sud al litoral, tret del terç nord
on es mantindrà el vent de component nord entre fluix i moderat. Al final del
dia predominarà el terral fluix

977718702
SECCIÓ PATROCINADA PER:

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/.

Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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IMMOBILIARIA
Amposta. Passatge
Guadalajara, zona
camp de futbol.
Pisos de lloguer a
estrenar de 2 habit a c i o n s , m e n j a d o r,
cuina, bany complet
i balconada. Alta
qualitat. Al costat
de col·legis, superm e rc a t s
i
zona
Te l :
c o m e rc i a l .
607538304
C a r re r
Tr a f a l g a r.
Local comercial en
l'avinguda principal
de
Les
Cases
d ' A l c a n a r. F a ç a n a
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicionat. Ideal com oficina o per a desenvolupar activitat de
cara al públic. Tel:
610203144

plantes reformada,
3 habitacions, menjador d'estil rústic
amb
xemeneia,
cuina office, bany,
àmplia terrassa i
m a g a t z e m .
D e l t e b re . Z o n a L a
Cava.
145.000 .
Tel: 607538304
Castelló. Avgda.
Sant
Pere
31.
Local
comercial
de 70 m_ aprox.
molt bé situat en
Grau de Castelló.
Dividit en àmplia
sala d'atenció al
públic, despatx i
lavabo, parquet.
Aparador
a
2
carrers. Preu de
lloguer
900 .
Preu de venda:
186.000
Te l :
977252727

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial
amb
soterrani
i
altell. En lloguer al millor
carrer de la
població.

610203144
MOLT PROPERAMENT!!

CLASSIFICATS

www.mesebre.cat
nat per a qualsevol
tipus de negoci.
Ubicacion immillorable. Possibilitat
de venda o lloguer.
Tel: 977249700
Miami Platja. 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.
Piscina
comunitària per a 4
veïns.
P à rq u i n g .
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la platja. Preu immillorable. 215.000
Tel: 977249700
VENDA X A L E T
O B R A N O VA A L S
PILANS 500 M2;
G A R AT G E . B A R B A COA.
PA R C E L . L A
8 1 0 M 2 A C A B AT S
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI
347.000€
977 44 38 79
VENDA XALET
(EMD JESÚS)
CTRA. XERTA
Edificat l'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o
Parcel.la
vallada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'oliveres
199.000€
977 44 38 79

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai
privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

comercial@mesebre.cat

660 58 47 87

No t’ho pensis més!
MOTOR
Sant Carles de
la Ràpita. Es
ven barca de
7’5 m, marca
Four Winns
amb dos
motors OMC de
150 CV cadascun de benzina. Preu de
ganga 12.000
Interessats
preguntar per
Susana
607 538 304

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

654 375 373

DIVERSOS
Preu per paraula: 0,15 +18% IVA

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

La Senia. Plaça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal parelles,
consta de menjador
amb sor tida balconada, cuina independent equipada,
lavabo amb dutxa
re f o r m a t ,
hab.
doble i hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ulldecona. Local en
lloguer o venda de
35m_,
re f o r m a t ,
amb aparador al
carrer, sòl de parquet i bany, totalment equipat, Ideal
per oficina o botiga. Situat en el
c a r re r
Major
d'Ulldecona.
Te l :
977743399
Deltebre. Casa de 2
SECCIÓ PATROCINADA PER:

D e l t e b re . Z o n a L a
Cava, avgda. Goles
d e l ' E b re . A m p l i
local
c o m e rc i a l ,
ideal per oficines.
Es cantoner i totalment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i condiconat.
Lloguer
o
venda.
Consulti
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edifici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
habitacions i amb
cuina
equipada.
P re p a r a t s p e r a
v e n d re o l l o g a r.
98.000 .
Te l :
607538304
( p re guntar por Eva)
Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
plantes, condicio-

VENDA XALET
ALS REGUERS
Parcel.la 500 m2
Habitatge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa
220.000€
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€
977 44 38 79
Amposta. Pis en
lloguer
zona
“ Te l e p i z z a ” , 3 h a b i tacions, 2 banys,
a m o b l a t . Te l . : 6 2 5
47 30 45.

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta,
Trona i Parque Cuna pràcticament nous.
Els interessats podeu trucar al
669 67 02 08
TREBALL

977 20 33 55

Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i prevenció per professionals, amb més de 15 anys en el sector, selecciona 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).

Preu per módul: 15 +18% IVA
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ELS SENTIMENTS TAMBÉ ES PREMIEN

Ebre Líders: estima, recorda i valora
Les candidatures de Maior, In Memoriam i Ebrenc de l’Any copen l’emotivitat d’aquests premis
PREMIS
DIANA MAR

La crònica d'uns Premis
anunciats, els Ebre
Líders arriba a la seva
fi. Queden dues setmanes per celebrar l'entrega dels guardons, i
avui toquem tres candidatures especialment
sensibles: Maior de
l'Any, Ebrenc de l'Any i
la candidatura que s'ha
creat a partir de les
experiències de les
darreres edicions: In
memoriam. Aquestes
candidatures van més
enllà de ser simples
divisions dintre l'entrega d'uns premis, són la
representació del passat, del present i de la
memòria. Això comporta lògicament que despertin el major interès i
provoquin les reaccions
més sentides.

Si us sembla, comencem
pels que ens han precedit,
aquells que van començar el
camí, en ocasions molt difícil, per a que nosaltres avui,
el puguem continuar. Estic
parlant de la candidatura de
Maior de l'Any, un reconeixement als nostres grans, que
vosaltres per mitjà de les
vostres votacions heu determinat, que a hores d'ara estigui liderat pel periodista tortosí, Josep Àngel Òdena, en
tercer lloc; per Josep Otero,
jugador històric del CD
Tortosa, en segon lloc i l'am-

JESÚS RUIZ

postí, Joaquim Roda que fou
membre de la mítica banda
Juniors i molt relacionat
també amb el món periodístic de les nostres terres. Tots
tres candidats evidencien
que la vida et comporta
experiències, tot i que en

bar al final del trajecte.
Moment en què mirant enrere es comprova que no hi ha
res més meravellós que
haver viscut.
Llastimosament, hi ha moltes persones dintre i fora del
nostre territori que no tin-

Ebre Líders crea la categoria In Memoriam
després de comprovar la necessitat que
existia en el territori de recordar
als que ja no estan
ocasions complicades, sempre val la pena viure-la i arri-

dran mai aquesta oportunitat, perquè ja no es troben

entre nosaltres. En aquest
cas, només ens queda el
condol de pensar, que on
siguin, segur que estan bé i
que aquí entre els que es
queden sempre se'ls tindrà
molt presents. Amb aquesta
intenció, en aquesta tercera
edició, s'ha creat la candidatura In Memoriam, per recordar els que ens han deixat,
però també acaronar a tots
aquells que els estimaven, i
que no poden o no volen oblidar (sentit figurat, ja que mai
s'oblida). Així, el jove esportista d'Ulldecona, Jofre Grau
Biosca de només 21 anys; el
polític canareu, Batiste

Beltran i Josep Guarch, “lo
teixidor”, ens deixaven
aquest passat 2011. Ells
representen a totes aquelles
persones que ens han deixat
i a través del seu record, el
proper 13 d'abril, cadascú
segur que recordarà a altres
persones que un dia van
omplir les seves vides. Els
éssers humans recordem i
venerem els nostres morts,
és un bagatge cultural, que
ens acompanyarà de per
vida. Però no podem oblidarnos mai, tampoc, dels que
estan vius. El nostre present
compta amb persones de
grans valors i trajectòries

personals i professionals
que fan que la humanitat, el
món, continuï girant. A totes
aquestes persones se les
reconeix, i Ebre Líders representa un d'aquests reconeixements amb la candidatura
Ebrenc de l'Any. Amb ella es
pretén posar de manifest
que el territori s'adona de la
feina ben feta que està fent
algú amb esforç, treball i
constància. En són molts
més dels que hi ha inscrits,
però tres han estat els escollits per mitjà dels vostres
vots: el coreògraf tortosí,
Roberto Olivan; l'economista
canareu, Germà Bel i el jove
polític, Jordi Jordan. El més
votat fins el moment és
Olivan, ell per mitjà de la
seva obra ha aconseguit que
Deltebre ocupi un lloc en el
mapa cultural a nivell mundial. Germà Bel, catedràtic
d'Economia a la Universitat
de Barcelona, publicava
recentment el llibre España,
capital París, en el qual troba
els suficients arguments per
demostrar que "una modesta ciutat del centre peninsular, Madrid, es converteix, en
tres segles, en la capital
total d'Espanya". Per últim,
Jordi Jordan, “ebrenc i tortosí” com li agrada presentarse és regidor d'IniciativaEntesa per Tortosa a
l'Ajuntament des de 2011;
un professor de Geografia i
Història molt lligat a associacions de caire cultural.' I interessat en aconseguir una
major cohesió social. He parlat de 9 persones que ens
representen a tots, perquè
Ebre Líders som tots.

