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AVUI GALA EBRELÍDERS
ÚLTIMES INVITACIONS

Més informació Plana 19

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Medesa presenta concurs
de creditors i un ERO per
acomiadar 26
treballadors.

P4
La Generalitat ha fet públic
el seu compromís d’oferir
40 places públiques de
residència i 10 de Centre de
Dia, a L’Onada d’Alcanar

P6
Rasquera diu ‘sí’ però no
amb el 75 % de la totalitat
dels vots de la consulta.
L’Alcalde, Bernat Pellisa, ha
informat, tal com va
anunciar, que dimitirà en
els propers dies.

P6
Esports

El CF Amposta afronta
diumenge (19 h) una nova
final. P11

L'estadística avala Ebre Líders com els Premis Populars de les Terres de l'Ebre. Uns Premis organitzats per Més Ebre i Canal TE.
La participació ebrenca, durant aquests darrers mesos, han fet d'aquesta tercera edició, altre cop, tot un èxit. Els guanyadors i finalistas
rebran, per fi, els seus reconeixements. La veu del territori sonarà amb força aquest divendres. 
La Gala de la tercera edició d'Ebrelíders serà avui (20:30h) a la Lira Ampostina de la Capital del Montsià. Tot està a punt per una nit de
moltíssimes emocions, d’il.lusions i de satisfacció general per la consolidació d’un esdeveniment popular que té una acceptació extraor-
dinària.

P3

La Gran Nit dels Ebre Líders
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat

Com cada any, amb el mini
període vacacional de
Setmana Santa, s'inicia, sobre-
tot per als municipis de costa,
la campanya turística propia-
ment dita i que s'allargarà fins
al 15 de setembre,molt marca-
da pel curs escolar.
Si les prediccions metereológi-
ques no són adverses, les
vacances escolars de Pasqua,
desprès del llarg hivern, són
ben rebudes per trencar la ruti-
na i estimulen a sortir de casa
a grans i menuts durant uns
dies.
La Regidoria de Turisme de
l'Ajuntament d'Alcanar, cons-
cient de la importància del
turisme per al municipi i amb el
compromís ferma de donar
suport al sector turístic local,
segueix un calendari de partici-
pació  a fires de turisme per
donar a conèixer, captar, i/o
posicionar el municipi com a
destinació turística , dins de
l'àmbit de Terres de l'Ebre,
amb oferta de sol-i-platja no
massificada, climatología
beninga tot l'any, gastronomia
de prestigi, ric patromoni
basat en el llegat iber, comple-
ta xarxa de senders per la
Serra del Montsià, naútica, fes-
tes-folklore i tradicions….i tot
en un entorn privilegiat entre
dos parcs naturals i icones
turístics de primer ordre.
A banda de les tasques promo-
cionals a l'exterior, la propia
destinació s'ha de preparar
per rebre en les millors condi-
cions possibles els turistes: tot
ha d'estar a punt per donar la
millor imatge per satisfer les
expectativas dels visitants que,
en definitiva, són els millors
prescriptors del lloc visitat!
Enguany, malgrat la situació
económica crítica al país, el
balanç de l'afluència de visi-
tants al municipi d'Alcanar ha
estat molt positiu, mantenint
de fet la línea ascendent (35%
d'increment) dels altres anys,
segons dades registrades a
l'Oficina de Turisme a Les
Cases d'Alcanar. Així doncs

s'ha atés un total de 988 turis-
tes al servei municipal d'infor-
mació turística, éssent el 96%
turisme nacional i el 4% turis-
me estranger, sobretot del
mercat emissor francès. El
turista català segueix sent el
nostre visitant per excel.lència
en un quasi 75% dels casos,
la resta de turisme nacional
procedint de l'Aragó, País
Basc, Pamplona o Comunitat
Valenciana.
La programació d'activitats de
promoció del patrimoni arqueo-
lógic amb servei de guiatge
gratuït, també ha permés dina-
mitzar l'oferta turística
d'Alcanar i ha comptabilitzat
277 visitants que s'han adherit
a les visites del poblat ibèric
de la Moleta del Remei, al
Centre d'Interpretació de la
Cultura dels Ibers-Casa
O'Connor i a la Ruta del casc
antic d'Alcanar.
D'altra banda, el nivell d'ocupa-
ció dels establiments turístics
locals, de Dijous Sant a Dilluns
de Pasqua,  ha estat mès que
satisfactori ja que allotjaments
rurals i bungalows dels càm-
pings han registrat el 100%
(unitats d'acampada, entre 40 i
50%), del 70 al 87% els
Hotels, superant els restau-
rants de Les Cases d'Alcanar
el 100%. 
Aquest recull de dades permet
prendre el pols o fer un primer
pronóstic de la demanda pel
proper estiu que, desprès del
pont de l'1 de maig, esperen
ansiosament els empresaris
turístics per treure el rendi-
ment als seus negocis i fer que
l'activitat económica a Alcanar
revife. 

MERCÈ FISCHER CID
REGIDORA DE TURISME DE
L'AJUNTAMENT D'ALCANAR

S’inicia la campanya 
turística

Opinió

Avui divendres, a les 20.30h, a la Lira Ampostina hi
haurà celebració. El territori ebrenc ho estarà amb
la cloenda de la tercera edició dels Premis EBRE
LÍDERS. 
Es lliuraran els guardons als guanyadors i als fina-
listes d'una iniciativa original que va iniciar-se ara
fa dos anys i que s'ha distingit per ser popular i
que s'ha convertit en un fenòmen social. Uns
Premis que, una edició més, reconeixeran la feina
ben feta a la gent i les institucions de les nostres
terres. 
Serà la posada en escena d'un projecte engresca-
dor, il.lusionant. El punt i final de moltes hores de

feina per part de l'organització, i molta implicació
per part de la gent participant d'Ebre líders que ha
estat, durant 4 mesos, votant els seus escollits i
fent campanya perquè poguessin ser escollits
guanyadors.
Ha de ser i serà el final brillant a uns Premis que no
han passat desapercebuts, les estadístiques parlen
per sí soles, i un impuls per seguir lluitant pel terri-
tori; un territori que s´ha bolcat en iniciatives com
aquestes. Han estat un mesos d'il.lusió. Avui és el
Gran Dia. Les emocions, les rises, les il.lusions…
segur que també visitaran, aquesta
nit, el municipi d'Amposta.

Editorial

És l’hora de la veritat

Amposta acull avui divendres l'entrega
dels premis Ebrelíders 2011, un esde-
veniment que arriba a la tercera edició
per distingir i reconèixer l'esforç, el
saber fer i el bon treball d'un bon nom-
bre d'associacions i personatges de
les nostres terres, o de més enllà. 
Un dels punts forts que tenen aquests
premis és que tant la presentació de
les candidatures com la decisió final
es pren a partir de la votació popular,
són els ciutadans els que decideixen
qui mereix ser l'ebrenc de l'any, qui ha
tingut una activitat destacada en el
món de l'esport, o en la cultura o quina
ha estat la iniciativa empresarial més
innovadora. Hem de felicitar per tant
doblement a tots els premiats i als fina-
listes, tant pel valor intrínsec del seu
treball com pel mèrit d'haver-lo sabut
transmetre a la resta de la ciutadania.
En aquesta ocasió en la que l'entrega
tindrà lloc a Amposta pren especial sig-
nificat per a mi el guanyador de
l'Ebrelíders en la categoria Maior de
l'Any, que recau sobre l'ampostí
Joaquim Roda, una persona que no s'ha
cansat mai de treballar per Amposta i
pel territori. A aquest reconeixement se
sumarà el que ja va rebre tot just farà un
any en el marc de la Gala de l'Esport
Ampostí quan també se li va retre un
petit homenatge en agraïment a la seva
tasca envers la difusió de l'esport.
D'altra banda, també hi ha entre els fina-
listes en l'apartat de projecció cultural
la pel·lícula "Gotas de Agua" del jove
ampostí Jaume Moya, una obra que, en
aquest cas, ho ha aconseguit fer-se
amb el premi, però que sabem que
encara té un bon camí per recórrer i a

qui no faltaran reconeixements.
Els Ebrelíders arriben tot just dues set-
manes després de que els mitjans de
comunicació de la ciutat d'Amposta
atorguessin al Museu de les Terres de
l'Ebre el Premi Amposta 2011, amb una
menció especial per al grup Black Star.
En un àmbit més local la finalitat és la
mateixa, reconèixer els mèrits d'un pro-
jecte ben executat, d'una feina que s'ha
fet amb passió i de la que el conjunt de
la ciutadania en pot veure i gaudir els
resultats.
Només em resta animar els organitza-
dors a seguir amb la iniciativa, felicitar
de nou als premiats i animar a tots
aquells que han estat candidats en
aquest Ebrelíders de 2011 a continuar
la seva tasca, a seguir endavant i a tor-
nar-ho a intentar per al proper any.

Manel Ferré, 
Alcalde d’Amposta

Amposta acull els Premis Ebre Líders

Opinió
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Falten poques hores perquè
la lira ampostina obri portes
per acollir la 3a. edició
d'Ebre Líders, els Premis
populars del nostre territori.
Any rera any, la participació
de la gent sobten grata-
ment.  I la veu del poble,
novament, s´ha tornat a sen-
tir amb força i contundència
una edició més. Han estat
els lectors de MésEbre qui
han proposat les diferents
candidatures i han determi-
nat amb els seus vots els
guanyadors. I així ha estat,
durant els  mesos de vota-
ció, i un cop tancat el perío-
de, les estadístiques són,

senzillament espectaculars.
Tot ja està enllestit perquè
aquesta nit es posi el punt i
final a tot plegat. Ebre Líders
entregarà onze premis, un
per cada categoría. Els
guanyadors, en l'edició d'en-
guany, han estat: In
Memoriam. Xofre Grau i
Biosca. Ciclista. Els
Valentins. Ebrenc de l'Any:
Roberto Olivan. Coreògraf.
Tortosa. Maior de l'Any:

Joaquim Roda. Membre dels
Juniors. Amposta. Joventut:
Francesc Porres. Premi
Europeu d'Art Floral. Sant
Jaume d'Enveja. Esports:
Francesc Vallespí: Múixer.
Tortosa. Empreses i
Indústria: BOSCH,
Comunicació Visual.
Tortosa. Comerç Local:
EBREBOOKS. Tortosa.
Projecció cultural, ecològica
i cultural: Entre Bessons
(pelolícula). Alcanar.
Gastronomia i Turisme:
Masia Tinet (Casa Rural).
Deltebre. Món Associatiu i
responsabilitat social.
Associació de Cineastes
Canareus. Alcanar. Premi
"Pataca". Miguel Árias
Cañete. Ministre
d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient. Tots els pre-
mis tenen la seva importan-
cia ja que destaquen la
tasca ben feta per part de
les persones, associacions i
empreses de les Terres de
l'Ebre. I d'una manera total-
ment anònima gairebé.
Tant sols falta ara gaudir de
la gran festa final que s´ha
preparat a la lira ampostina.
Una gran festa per a tots els
grans protagonistes d'a-
questa tercera edició. Il.lusió
per rebre els seus reconei-
xements, emocions al recor-
dar... ens trobem d'aquí
unes hores a Amposta per
gaudir del resultat final dels
premis, la gran participació
del nostre territori.

Tot enllestit per gaudir junts 
de la nit de gala dels Ebre Líders

Han estat setmanes de
votacions. Setmanes de
comentaris. Tot per
intentar fer del seu can-
didat escollit el guanya-
dor. La pàgina web dels
premis no ha parat de
registrar vots i partici-
pació, perquè tothom
volia aconseguir el seu
«objectiu». I alguns ho
han aconseguit, alguns
candidats han quedat
classificats dintre de les
tres primeres posicions.
I aquest nit serà la gran
festa de tota aquesta
gent «anònima» que tre-
balla i lluita per l’Ebre. 

Tindrà lloc avui divendres, a les 20.30h de la tarde, a la Lira Ampostina

Classificats i guanyadors veuran reconeguda la seva trajectòria

REDACCIÓ

Avui tindrà lloc la cloenda de la tercera edició dels Premis Ebre Líders, a la Lira Ampostina (20.30 h).

ACTUALITAT

Ens trobem d’aquí unes hores a Amposta per
gaudir del resultat final dels Premis, per

celebrar la gran participació i el gran
acolliment que tenen aquests a les Terres de

l’Ebre. Gràcies una edició més... per tot!
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En els últims mesos, i a
petició del sindicat, la
Generalitat de Catalunya
s'havia compromès a ofe-
rir un aval a Medesa per
garantir la seua continuïtat
o buscar un inversor que
es fes càrrec de l'empresa
i el manteniment dels llocs
de treball. 
L'aval, però, es va aturar
després d'avaluar el seu
estat financer i , sobretot,

la gestió realitzada pels
seus actuals propietaris.
Davant d'aquesta situació,
la Generalitat va optar per
fomentar la compra de
Medesa per part d'una
altra empresa donada la
viabilitat de la seva produc-
ció ja que és una empresa
que rep comandes impor-
tants. Aquesta opció,
però, tampoc ha prospe-
rat. 
Des de CCOO denuncien
que fruit de la gestió dels
seus dirigents ha aflorat
recentment un forat econò-
mic de gairebé 11 milions
d'euros a l'empresa,
segons l'auditoria de la
Generalitat, fet que fa total-
ment inviable la seva
adquisió. 
De fet, CCOO pensen que
l'empresa està forçant el
concurs de creditors per
poder readquirir, posterior-
ment, l'empresa sense el
deute existent. La preocu-
pació del sindicat és
doble. D'una banda, pels

treballadors que perdran la
feina i
no saben si podran cobrar
les indemnitzacions, i per
l'altra, per la possibilitat de
perdre al territori una
empresa amb valor afegit

ja que es dedica a la cons-
trucció de línies de produc-
ció amb llocs de treballs
qualificats i demanda al
mercat. 
'Aquí el problema no és la
crisi ni la pèrdua de factu-

ració perquè hi ha deman-
da de producte, sinó de
finançament a causa de la
gestió que n'han fet els
seus propietaris', ha expli-
cat el secretari general de
CCOO, Josep Casadó. 

CCOO ha volgut aler-
tar de la situació
econòmica en què es
troba l'empresa
Medesa d'Amposta
que ha presentat,
d'una banda, un nou
Expedient de
Regulació d'Ocupació
per acomiadar 26 tre-
balladors i, paral·lela-
ment, ha presentat
també concurs de cre-
ditors.

REDACCIÓ

L’empresa està situada a Amposta.

Cedida

El conseller d'Empresa i
Ocupació, Francesc Xavier
Mena, serà l'encarregat
de presidir l'acte oficial d'i-
nauguració de la 68a Fira
Expoebre i el 7è Saló del
medi ambient i la sosteni-
bilitat "Ebreambient" el
matí del dissabte 28 d'a-

bril. La fira s'allargarà
durant tot el cap de set-
mana fins al dimarts 1 de
maig. El regidor de
Promoció de la Ciutat i
president de Fira Tortosa,
Emili Lehmann, ha emmar-
cat la presència del conse-
ller a Expoebre en l'aposta

de l'Ajuntament per poten-
ciar el sector de la petita i
la mitjana empresa com a
motor econòmic i genera-
dor de llocs de treball.
Enguany, a més, Fira
Tortosa ha iniciat una reo-
rientació d'Expoebre amb
l'objectiu de potenciar

quatre sectors econòmics
dins del caràcter multisec-
torial del certamen: turis-

me, emprenedoria, medi
ambient i artesania.

El conseller Mena 
inaugurarà Expoebre

S’aposta per potenciar el sector de la petita i mitjana empresa

El Govern vol saber quines
són "les necessitats i les
potencialitats econòmi-
ques" de les Terres de
l'Ebre i per això aquest
dimarts ha aprovat l'elabo-
ració d'un estudi per defi-
nir el Pla Estratègic
Empresarial i per a
l'Ocupació de les Terres
de l'Ebre. Coordinarà l'in-
forme el Departament
d'Empresa i Ocupació
amb experts i agents del
territori per tal de "marcar
les principals estratègies a
seguir, assolir majors
nivells de desenvolupa-
ment econòmic, amb
especial cura a la seva
sostenibilitat.

Pla estratègic 
per a les 

Terres de l’Ebre

La Plataforma en Defensa
de les Terres del Sénia
tem ara que les
instal·lacions de la planta
terrestre i les plataformes
del magatzem submarí de
gas Castor es convertei-
xin en una central de cicle
combinat si finalment no
es poden utilitzar per sub-
ministrar gas a la xarxa
estatal general. I és que,
per una banda, el Ministre
d'Indústria, José Manuel
Soria, assegurava que
s'ha aturat la posada en
marxa per evitar un incre-
ment en la factura del gas,
mentre que la Plataforma
espera en breu la sentèn-
cia sobre un contenciós
administratiu.

Paralització del
projecte Castor i

opinions
contràries

MEDESA presenta concurs de creditors i un ERO
Per acomiadar 26 treballadors. CCOO lamenta la situació i demana que la Generalitat hi vetlli

ACTUALITAT
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Alfons Montserrat, alcalde
d'Alcanar, ha valorat aquest
anunci com una bona notícia
en els temps que corren de
restriccions pressupostàries,
i ha explicat que haver acon-
seguit aquestes places con-
certades avala dos decisions
que es van prendre en el seu

dia, i que “van ser molt criti-
cades”. Per una banda, “el
fet que l'equipament fos
també residència i no només
centre de dia, com en un prin-
cipi s'havia previst. I per l'al-
tra, haver estat el suficient-

ment valents per obrir la
residència quan es van aca-
bar les obres, en temps de
plena crisi econòmica. Ara
s'ha demostrat que haver
passat davant de totes les
residències que estaven

fetes però que romanien tan-
cades, ha tingut els seus
fruits”.  Sense pressa però
sense pausa, en pocs anys,
Alcanar ha fet un salt en equi-
paments. A aquesta
Residència i Centre de Dia,

s'hi sumen, entre d'altres, la
nova Biblioteca Pública
Trinitari Fabregat, amb la
seua filial a Les Cases, el
Centre de Rehabilitació, o el
Complex Esportiu Municipal
La Fanecada.

L'Ajuntament d'Alcanar
ha anunciat que, des-
prés de les reunions que
s'han vingut fent des de
finals del passat any
2011 amb el
Departament de
Benestar i Família de la
Generalitat de
Catalunya, s'ha aconse-
guit que una Residència
i Centre de Dia d'Alcanar
disposi a partir del mes
de juliol, de 40 places
públiques de residència i
10 places públiques de
centre de dia.

REDACCIÓ

Imatge del centre.
Cedida

Les obres de la variant
de la N-340 no s'acaba-
ran el primer semestre
de 2013, segons l'últim
calendari de l'obra pre-
vist. 
El Ministeri de Foment ha
incorporat en els pressu-
postos generals de
l'Estat una partida de
9,07 milions d'euros per
a continuar les obres en
marxa aquest 2012 però
ha projectat la inversió
restant en els dos pro-
pers anys 2013 i 2014,
on hi destinarà prop de 5
milions d'euros en cadas-
cun dels dos exercicis.
D'aquesta manera, l'obra
que l'anterior ministre de
Foment  José Blanco
(PSC) va assegurar que
es finalitzaria a mitjans
de 2012 s'allargarà
durant dos anys més, si
no sorgeixen nous entre-
bancs. 
L'alcalde de l'Aldea, Dani
Andreu, s’ha mostrat-
sorprès i dolgut per la

previsió de Foment i ha
anunciat una immediata
ronda de trucades amb
els encarregats de l'o-
bra, responsables polí-
tics i del ministeri per a
confirmar el nou calenda-
ri i reclamar, si és el cas,

l'acceleració dels treballs
per a que finalitzin l'any
vinent. 
El nucli urbà de l'Aldea
sofreix un insuportable
trànsit diari de 15.000
vehicles, molt d'ells vehi-
cles pesants.

Les obres de la variant de l’Aldea,
endarrerides fins el 2014

L’alcalde, Dani Andreu, ha mostrat el seu malestar i rebuig a l’anunci

Els habitatges lliurats
estan situats a la promo-
ció del Pla de la
Ventonella, ubicada a l'a-
vinguda de les Valls. N'hi
ha quatre de dos dormi-
toris i cinc de tres en una
superfície entre 50,63
m2 i 79,30 m2 i els
preus de la renda men-
sual van dels
169,74,euros als
239,40 euros, segons
les dimensions i les
característiques dels
pisos. A aquest preu cal
afegir les despeses de
comunitat i l'IBI. Tots
tenen una plaça d'apar-
cament vinculada. Els
habitatges els va cons-
truir l'Institut Català del
Sòl en règim de compra i
ara amb el Pla de xoc per
adjudicar els pisos deso-
cupats de la Generalitat
han passat a lloguer amb
opció de compra. 

Pisos de
protecció

oficial  lliurats
a Flix

50 places concertades per la residència d’Alcanar
La Generalitat de Catalunya ha fet públic el seu compromís

ACTUALITAT
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L'alcalde, Bernat Pellisa, ha
confirmat que dimitirà durant
els pròxims dies o setmanes
després que la consulta
sobre el pla anticrisi i la plan-
tació de cànnabis no aconse-
guís el 75% dels vots que
havia exigit. 
De moment, no ha concretat
si, finalment, la dimissió afec-
tarà també tot l'equip de
govern, com havia anunciat,
i ha assegurat que el projec-
te de conreu de marihuana
continua la seva tramitació.
Pellisa, a més, ha denunciat i

atribuït bona part del vot con-
trari al pla a una "persecució"
política que arrenca amb la
seva oposició al cementiri
nuclear com a president del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre. La Federació
d'ERC a l'Ebre ha expressat
el seu suport a l'alcalde i l'e-
quip de govern de Rasquera.
El president de la Federació
d'Esquerra a les Terres de
l'Ebre, Gervasi Aspa, ha
assegurat que l'aval del 56%
dels vots aconseguit en el
referèndum suposa una "legi-
timació clara" a l'acció de
govern, i ha valorat la consul-
ta com un exemple de
democràcia i participació
ciutadana "com mai havíem
vist" al territori. ERC ha
demanat a l'equip de govern
que continuï en el càrrec i no
dimiteixi perquè la seva
renúncia deixaria el poble
"orfe" políticament. 
D’altra banda, el conseller
d'Interior, Felip Puig, ha
alertat que la consulta "no
canvia res des del punt de

vista policial". 
Així, Puig ha advertit que
"si la plantació es materia-
litza", els Mossos
d'Esquadra actuaran
sense dubtar-ho. 

I és que el conseller té clar
que el resultat d'un
referèndum no té cap
efecte modificador sobre
el que ha de fer la policia
ni sobre el codi penal, i

això, per ell, és raó més
que suficient per mantenir
la postura que ja havia
manifestat abans que
Rasquera convoqués la
consulta.

Els veïns de Rasquera
(Ribera d'Ebre) han ava-
lat el projecte de planta-
ció de cànnabis del pla
anticrisi municipal amb
el 56,3% dels 547 vots
vàlids en la consulta
popular organitzada per
l'Ajuntament. 

REDACCIÓ

La consulta va tenir lloc dimarts passat.

Cedida

Joan Maria Roig va presen-
tar la seva renúncia al
Senat fa 15 dies per assu-
mir la gerència de les
ETICS, les empreses públi-
ques i consorcis de Salut
dedicades a la prestació
de serveis sanitaris.
L’Hospital Sant Pau i el
Clínic de Barcelona són
dos exemples importants

que en formen part.
Organismes que són de la
Generalitat com també de
fundacions, Ajuntaments,
Esglèsies... Les ETICS
estarien dins dels tres
tipos d’Administració
sanitària que conviuen a
Catalunya, juntament amb
el públic (com el Verge de
la Cinta a Tortosa) o el pri-

vat amb prestació de ser-
veis públics (com l’Aliança
també a Tortosa). 
El gran repte que assu-
meix Roig és “preservar
un model d’èxit, el model
sanitari català fins ara
existent molt bo i de quali-
tat. Malgrat les incerti-
tuds, les retallades, el
meu objectiu com a gerent

és racionalitzar, definir
polítiques per obtenir
ratios de qualitat”. Joan
Maria Roig (Amposta
1948) ha estat també pre-
sident de l’Associació

Catalana de Municipis
(ACM), alcalde d’
Amposta, president del
Consell Comarcal del
Montsià (Tarragona) i dipu-
tat al Parlament.

Joan Maria Roig assumeix un
nou càrrec dins de Salut

Deixa el Senat per gestionar la gerència de les ETICS

El Consorci de Serveis
Agroambientals de les
Comarques del Baix Ebre i
el Montsià (Code) ha apli-
cat tractaments contra les
larves de mosquit sobre
350 hectàrees de zones
perifèriques del delta de
l'Ebre per evitar-ne la seva
proliferació arran l'episodi
de pluges de l'última set-
mana. Els tècnics van
decidir-ho després que
espais de la urbanització
de Riumar, l'illa de Buda, el
Canal Vell i la bassa de les
Olles resultessin inundats
com a conseqüència de
precipitacions superiors
als 60 litres per metre
quadrat. 

El CODE aplica
tractaments

contra el 
mosquit

La Cooperativa de l'Aldea
aplicarà un ERO temporal
de sis mesos a dos emple-
ats i en traslladarà a dos
més, incorporant-los al grup
de treballadors eventuals
que s'encarreguen de les
feines del camp, per reduir
els costos de personal en
150.000 euros. El presi-
dent de l'entitat, José Falcó,
ha explicat que en les pròxi-
mes setmanes es negocia-
ran mesures similars amb
dos empleats més. La
societat va presentar final-
ment el concurs de credi-
tors el passat 5 d'abril.

La Cooperativa
de l’Aldea

presenta un ERO
temporal

Rasquera diu «sí»
Tot i així, no aconsegueix el 75% dels vots

ACTUALITAT
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A més, considera que és
“inadmissible” que en el
context de crisi econòmi-
ca actual els comptes cas-
tiguin als més necessitats
amb una davallada espec-
tacular en polítiques
socials, que no s'incentivi
l'ocupació i que s'hagi
rebaixat substancialment
en temes de recerca i
innovació. “Més enllà de la
davallada en inversions
que pateix Catalunya, que
és del 55,9% respecte a
l'any passat,  el que hi ha
és una rebaixa important
respecte al conjunt de les

comunitats autònomes
perquè s'incompleix l'addi-
cional tercera de l'Estatut
que preveu que Catalunya
no rebrà menys del 18,
7% del conjunt d'inver-
sions de l'Estat regionalit-
zades”, ha detallat
Sabaté, que ha recordat
que el govern Socialista
no havia baixat d'aquesta
quantitat, mentre que ara
la participació de
Catalunya és de només
l'11,1%.  “Significa una
rebaixa completament
inacceptable i el més preo-
cupant és l'actitud de CiU i
del govern de Mas que
han contestat amb un
tímid descontentament
fruit del pacte que tenen al
Parlament de Catalunya
amb el PP. Calia una oposi-
ció més enèrgica davant
un atemptat tan brutal i
antenent que és la primera
vegada que s'incompleix
l'Estatut”. L'oblit del goven
del PP a les Terres de
l'Ebre “es quantifica amb
la davallada del 13,77%
de les inversions, passant
de 67,7 milions l'any

2011 als 58,4 actuals i
que arriba matisada per-
què el govern s'ha vist
obligat a mantenir una
obra abordada, licitada i
iniciada pel govern socia-
lista i que compta amb
fons europeus com és la
neteja de l'embassament
de Flix”. “Sense aquests
26 milions d'euros que

estan obligats a invertir, la
davallada es situaria en
més del 40%”. A grans
trets, les inversions en
Foment baixen un 40,67%
mantenint-se només la
inversió d'una obra ja ini-
ciada com és la variant de
l'Aldea i una partida de
només 97.000 euros per
a la variant de Corbera a la

N-420 que no permetrà
abordar l'obra. Més greus
són les inversions en
Cultura que seran de zero
euros “després de tots els
esforços fets en la restau-
ració de la Catedral en
què vaig participar activa-
ment com a senador con-
juntament amb el capítol
de la Catedral”. 

Joan Sabaté: «El PP ha castigat a Catalunya 
amb els pressupostos»

El portaveu adjunt de
l'Entesa pel Progrés de
Catalunya, el socialista
Joan Sabaté, ha afirmat
amb contundència que
“els pressupostos de
l'Estat del govern del PP
castiguen Catalunya i
obliden les Terres de
l'Ebre”. 

Critica la timidesa amb què CiU ha rebutjat aquest «atemptat» contra l’Estatut

“Davallada del 13,77% a les Terres de l’Ebre”

REDACCIÓ

Sabaté denuncia “l’oblit de les Terres de l’Ebre”.

Cedida

El president de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Gervasi Aspa,
acompanyat del membre
de la regional
del partit, Josep Felip
Monclús, ha fet també una
valoració dels
Pressupostos del Govern
del PP per a les
Terres de l'Ebre. Per a
Aspa, “les Terres de l'Ebre
pateixen una situació críti-
ca pel que fa a infraestruc-
tures i dinamització econò-
mica, i els Pressupostos
de l'Estat agreugen enca-
ra més aquesta situació
de marginalitat”'. 
Aspa ha qualificat els
Pressupostos de “burla,
vergonya, presa de
pèl i insult per a les Terres
de l'Ebre. Un any més tor-
nem a ser el forat negre

en les inversions de
l'Estat a Catalunya”. 
El president republicà ha
recordat que les Terres de
l'Ebre “sempre estan
doblement perjudicades
als Pressupostos de
l'Estat, com a catalans i
com a ebrencs”, apel·lant
els deutes de l'Estat amb
la Generalitat i l'espoli fis-
cal de 16.000 milions que
patim cada any.
Aspa ha denunciat que “a
unes inversions que a les
Terres de l'Ebre sempre
són de les més baixes
de Catalunya, ara hem d'a-
fegir un 50% de reducció:
dels 116 milions d'inversió
de l'any passat passen als
62 milions d'aquest any”.
Però el més greu, segons
Aspa, és que “com sem-
pre, apareixen partides

pressupostàries com les
del Ministeri de Foment
que no es gastaran per-
què són insuficients per
acabar la redacció dels
estudis informatius de les
variants de Corbera
d'Ebre, Gandesa o els
trams d'Autovia A-7”;
excepte la partida de la
variant de l'Aldea, la resta
no serveixen per acabar
cap estudi informatiu i, per
tant, “són un engany”. 
Tot i això, també ha denun-
ciat el retard acumulat en
la variant de l'Aldea, que
ara el govern del PP ha
programat acabar l'any
2014.
Aspa ha recordat que
infraestructures com les
variants de Gandesa i
Corbera d'Ebre fa 12 anys
que esperen. 

El president republicà,
després de criticar que els
pressupostos no tenen
cap aportació pels Fons
d'Industrialització, del tot
necessaris per poder
reactivar l'economia i l'o-
cupació del territori, ha
demanat que “la ciutada-
nia i els agents econòmics
i empresarials de les

Terres de l'Ebre ens dei-
xem de retòriques i lamen-
tacions i actuem amb dig-
nitat i fent-nos respectar.
S’ha de buscar pactar i
defensar amb unitat les
esmenes per tirar enda-
vant obres de gran trans-
cendència per a les Terres
de l'Ebre”, ha dit Gervasi
Aspa. 

ERC també critica els Pressupostos de l’Estat
Aspa qualifica de «burla, vergonya, presa de pél i insult»

El Partit Popular de
Catalunya ha presentat a
través de la seva Oficina
Parlamentària una
Proposta de Resolució
per tal que el Govern obri
el Centre de Dia d'Horta
de Sant Joan, que no
dóna cap servei a la
població tot i estar aca-
bat. El Diputat Rafael
Luna ha explicat que
aquesta situació provoca
que els veïns s'hagin de
desplaçar fins a la locali-
tat de  Batea, a 25 kms.,
“amb els problemes que
això comporta. De fet
l'Ajuntament té propos-
tes d'ocupació, ja que els
veïns volen utilitzar
aquest servei”. Per
aquests motius, Luna
insta al Govern de la
Generalitat que obri amb
caràcter d'urgència el
Centre de Dia d'aquesta
localitat. 

El PP vol el
Centre de

Dia d’Horta

Catalunya ha perdut
4.070 autònoms durant
el primer trimestre de
l'any, la xifra suposa un
0,8% menys respecte el
31 de desembre del
2011. Més de la meitat
es van perdre a la demar-
cació de Barcelona, on
s'han donat de baixa
2.680 afiliats en aquest
règim. A Tarragona, el
nombre d'autònoms cau
en 572 treballadors i a
Girona i Lleida, en 435 i
383, respectivament. El
nombre total d'afiliats
autònoms a la Seguretat
Social a Catalunya se
situa, a 31 de març d'a-
quest any, en 526.145
treballadors, el major
gruix dels quals, fins a
373.347, es concentren
a les comarques barcelo-
nines, segons dades de
la Federació espanyola
d'associacions d'autò-
noms (ATA).

Catalunya
perd

autònoms

POLITICA
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MónNatura Delta de l'Ebre
ha rebut en poc més d'una
setmana d'activitat el seu
primer miler de visitants. El
centre va obrir portes el
divendres 30 de març i
durant tots els dies de
Setmana Santa i Pasqua la
resposta del públic ha estat
molt positiva. Es tracta
fonamentalment de públic
familiar, atret per la propos-
ta vivencial del Centre. Una
part molt important (un
33%) ha optat per la visita
guiada, mentre que la resta
ha preferit la visita lliure.
Les dues opcions permeten
visitar el centre en tota la
seva amplitud, només que
la visita guiada té l'avantat-

ge de gaudir de les explica-
cions dels educadors,
especialistes en la natura i
els valors del Delta.
Els visitants han valorat
molt positivament la qualitat
de tots els elements que
conformen aquest centre
de natura. D'una banda, la
reconstrucció de les sali-
nes, que permeten veure
tot el procés d'obtenció de
la sal a partir de l'aigua del
mar i conèixer la importàn-
cia de la sal en la història
del Delta. D'altra banda,
l'Espai Delta és un punt
també molt valorat, per l'e-
moció que transmet tot el
muntatge museogràfic,
basat en tractaments audio-

visuals i escenogràfics que
permeten entendre la for-
mació del Delta, la fauna de
la llacuna de l'Alfacada, el
cicle natural de la natura al
llarg d'un any, que es pot
viure en la seva essència
d'una forma emocional.
Finalment, el Mirador 360º
culmina la visita. Els visi-
tants valoren molt positiva-
ment la possibilitat de con-
templar la natura circum-
dant, des de l'espectacular

vista que es té des de dalt
de l'edifici mirador, dotat de
potents telescopis que per-
meten una visió perfecta de
la fauna de les llacunes.
Ornitòlegs especialistes
que han visitat el centre han
posat en valor que
MónNatura Delta de l'Ebre
sigui un punt immillorable
per gaudir de l'observació
d'ocells a les antigues sali-
nes de Sant Antoni i la llacu-
na de la Tancada. 

Diumenge vinent, a Tortosa

Gertrudis Zamora rep la 
Medalla Centenària

L'Oficina Comarcal de
Consum de l'ens comar-
cal del Baix Ebre ha tan-
cat l'any 2011 amb 638
reclamacions, 15 quei-
xes, 320 consultes i 8
denúncies. Unes dades
que posen de manifest la
contínua activitat d'aquest
departament en el darrer
any. El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, davant
aquestes dades opina que
“l'oficina comarcal de
consum és una figura de
primer ordre per atendre
les demandes i consultes
que tenen els habitants de
la comarca al voltant d'un

producte o servei”. En
aquest sentit, Soler ha
remarcat que la contínua
activitat del departament
mostra que “any rere any
s'està consolidat l'oficina
de consum i això causa
que la gent estigui dispo-
sada, cada vegada més,
a mostrar les seves quei-
xes davant d'un servei o
producte ineficient o
defectuós”. Al seu torn, el
conseller de Comerç i
Consum del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Jordi Curto, ha emfatitzat
amb la rellevant tasca que
exerceix l'oficina comar-
cal de consum. 

Les queixes a Consum són contínues 

Aquest proper diumenge,
15 d'abril,  i continuant amb
el 1r. Cicle de teatre
Amateur Teatre Nostre de
la Lira Ampostina, el Teatre
Auditori Felip Pedrell aco-
llirà la representació de l'o-
bra “Perdona Mari, però

Lucas m'estimava a mi”, a
càrrec de la companyia Xip
Xap de Sant Carles de la
Ràpita i un preu de cinc
euros. 
El cicle continuarà al maig i
juny amb companyies de la
Sènia i Amposta.

«Perdona Mari, però Lucas
m’estimava a mi»

Per tercer any consecutiu
arriba la celebració del Dia
Mundial del Parkinson amb
activitats que tindran lloc
arreu del món amb la finalitat
de donar a conèixer la reali-
tat de la malaltia i també
recaptar fons per als afec-
tats i els seus familiars. A les
Terres de l'Ebre aquesta
diada se celebrarà amb una
caminada popular a Tortosa
organitzada per l'Associació
de Malalts de Parkinson de
les TE el proper diumenge
15 d'abril, amb uns canvis
en el traçat i en la fòrmula
d'aquesta activitat que han
permès simplificar-la, i que
ha tingut dos edicions prè-
vies que han comptat amb
un important recolçament
popular.  Pere Cabanes, pre-
sident de l'Associació de
Malalts de Parkinson de les
TE, ha explicat, acompanyat
dels regidors d'Acció Social i
d'Esports de l'Ajuntament de
Tortosa, Ana Algueró i Pere

Panisello, que la caminada
serà d'entre 4/5 kms amb
sortida a les 11.00 hores
del matí des del Parc
Municipal Teodor González,
amb un recorregut que pas-
sarà pel Mercat Municipal,
Catedral, Avançades,
Rastre, carrer Montcada,
carrer Cervantes, carrer
Sant Blai, i final al mateix
Parc Municipal. Aquesta
caminada tindrà un preu
d'inscripció de 2 Û per per-

sona, recaptació que rever-
tirà en els malalts de
Parkinson del territori i les
seves famílies. Així mateix,
l'Associació Amics dels
Castells i del Nucli Antic de
Tortosa amenitzarà la cami-
nada amb una visita guiada
pels indrets i elements d'es-
pecial interès que inclou el
recorregut. Dins de la pro-
gramació d'aquesta celebra-
ció anual de la Diada Mundial
del Parkinson, el proper dis-

sabte 28 d'abril a les 20.30
hores tindrà lloc al Teatre
Auditori Felip Pedrell la
representació de l'obras tea-
tral "Old Say Brook (El blo-
queig d'un autor de teatre"),
de Woody Allen, a càrrec
dels actors i actrius de la
companyía +Bernat amb
dramatúrgia i direcció de
Clara del Ruste. La recapta-
ció de la taquilla anirà també
a benefici de Parkinson-
Terres de l'Ebre.

Caminada popular a favor dels malalts
de Parkinson al "Run for Parkinson's" 

Per tercer any consecutiu
arriba la celebració del
Dia Mundial del Parkinson
amb activitats que tindran
lloc arreu del món amb la
finalitat de donar a conèi-
xer la realitat de la malal-
tia i també recaptar fons
per als afectats i els seus
familiars.

Es tracta fonamentalment de públic
familiar, atret per la proposta

vivencial del Centre 

Presentació de la caminada popular a l’ajuntament de Tortosa.

cedida

1.000 visitants en la primera setmana 
de MónNatura al Delta

Projecte ambiental innovador al Delta de l'Ebre

ACTUALITAT

REDACCIO

La directora dels Serveis
Territorials de Benestar
Social i Família a les Terres
de l'Ebre, Manolita Cid, ha
lliurat aquesta setmana la
Medalla Centenària del
Departament a Gertrudis
Zamora. L'acte s'ha
celebrat al domicili de
l'homenatjada, a Flix.També
hi han assistit amics i
familiars, així com l'alcalde
del municipi, Marc Mur, i el
president del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, Jordi Jardí.
Gertrudis Zamora i Sanz

va néixer l'11 d'abril de
1912 a Flix. Els seus pares

la van enviar a Barcelona a
aprendre l'ofici de
carnissera per tal que
ajudés en el negoci familiar.
Es va casar pocs anys
després d'acabar la guerra
i va tenir tres fills.
Actualment té 5 néts i 4
besnéts. Ella i el seu marit
formaven part d'un grup
excursionista i van visitar la
Costa Brava, Montserrat,
Lourdes, Andorra... Entre
les seves aficions també hi
ha la poesia, el teatre i el
ball. Ha estat seguidora de
l'equip d'hoquei sobre
patins de Flix, on jugaven
dos dels seus néts. 

Demà dissabte, 14 d'abril de 2012, a primera hora, es formarà
la processó que menarà el veïnat de la Fatarella fins a l'ermita i
paratge de Sant Francesc, situat a una dotzena de quilòmetres
del nucli urbà. Es tracta d’una de les tradicions més arrelades del
municipi de la Terra Alta.

Actualitat
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La dotzena edició del MIC ja és
història. Parlar de superació és
el més encertat. Un torneig de
futbol base multitudinari i amb
una força mediàtica de caire
mundial. 
Un any més, el MIC ha tingut

emprenta ebrenca amb la seua
direcció, a través del bitemenc
Juanjo Rovira i amb un gran
nombre de col.laboradors que
formen part de l’estructura or-
ganitzativa d’aquest macroes-
deveniment esportiu.

Juanjo Rovira considerava

aquesta setmana que “la valo-
ració que fem des de l'organit-
zació, d’aquesta edició, bàsica-
ment pels comentaris rebuts
de part dels participants tant
en veu com en les diferents en-
questes o qüestionaris, és molt

positiva i, per tant, estem molt
satisfets i creiem que hem as-
solit l'objectiu que ens havíem
plantejat que era fer el millor
MIC de la història”.
Els equips del projecte Aspire
s’han imposat en les categories
infantil, cadet i juvenil. Rovira

creu que “aquest projecte hu-
manitari-futbolístic està fent una
molt bona selecció i treball i ara
ja comença a donar els seus
fruits”.
De l'organització del MIC, amb
molta gent ebrenca, el Director

explicava que “és per estar
molt contents amb la feina que
s'ha fet per part de tot l'equip
de col.laboradors ja que a part
de ser molt responsables i tre-
balladors són gent molt com-
promesa i professional que fan
seu el torneig i aquesta sense

dubte és una de les claus per-
què tot vagi bé any rera any. A
més per mi també també és
una satisfacció que tanta gent
de les Terres de l'Ebre estigui
implicada i vulgui ajudar-nos”.

Enhorabona a tots. El MIC és

en un referent mundial com a
torneig de formació. El millor
en aquest sentit. Va reunir més
de 200 equips de 39 paisos.
Activitat intensa amb protago-
nisme important de les nostres
terres gràcies a la gestió del
seu Director, Juanjo Rovira.

Emprenta ebrenca
TORNEIG INTERNACIONAL MIC

Juanjo Rovira, Director: “hem aconseguit l’objectiu que era fer el millor MIC de la història”

Grup de col.laboradors de les Terres de l’Ebre en l’organització del Mundialet MIC, de la Costa Brava, disputat durant la Setmana Santa.
MIC/Miguelez

Avui és el gran dia. Es el dia
dels Ebre Líders. Es la terce-
ra edició. A l’Auditori-Teatre
la Lira Ampostina tindrà lloc
la Gala de l’entrega dels re-
coneixements. Es el moment
de la cloenda, de les emo-
cions... el moment en què
persones, associacions, pro-
jectes i entitats estaran so-
bre un escenari sent els pro-
tagonistes. Uns
protagonistes que mereixen
una distinció per la feina feta
i que, amb les votacions que
s’han rebut des de l’inici, han
estat els escollits.

Ja sé sap que la peculiare-
tat dels Premis Ebre Liders
és que són del tot populars.
Les propostes dels candi-
dats i les votacions es deci-
dexen des d’un ordinador. I
això és el que els fa grans.
Únics.

S’ha superat totes les ex-
pectatives. La resposta ha
estat fabulosa i, per tant, cal
estar satisfets de com s’han
entès aquests Premis i de la
seua incidència.

A més, el que m’agradaria
destacar és la seua vessant
emocional. La il.lusió que
creen en milers de persones
que es preocupen de con-

nectar l’ordinador i de votar
dia rera dia. Molta gent ho fa.
I això s’ha de remarcar.

Aquesta setmana he tor-
nat a comprovar quan he
gravat entrevistes per al vi-
deo que oferirem aquesta
nit, durant la Gala, amb les
opinions de tots els pre-
miats, l’emoció que es reflec-
teix en persones que, com
en el cas de la categoria
Maiors: “en aquestes alça-
des de les nostres vides, po-
der trobar que algú se’n re-
cordi de nosaltres i que ens
voti d’aquesta forma és molt
reconfortant i potser la darre-
ra menció especial que po-
dem tenir”.

Es presenta una gran nit,
amb sorpreses incorporades
que ens faran vibrar amb els
Ebre Liders.

I, per acabar, parlant d’E-
bre Liders, també ho són els
que, amb Juanjo Rovira al
capdavant, han estat en l’or-
ganització del MIC de la Cos-
ta Brava. Una amplia presèn-
cia ebrenca. I, sobre tot,
hem de valorar el que signifi-
ca que el Director del Torneig
sigui un ebrenc, Juanjo Rovi-
ra.  Un ebrenc que sempre
pensa i recorda la seua terra.

Ebre Liders

L’opinió de Michel

Equips ebrencs que van jugar el MIC’12
Nova edició del MIC

Pel que fa a la categoria aleví, en aleví futbol 7, el guanyador
va ser el Gimnàstic Manresa, després de superar el Mollerussa
als penals (3 a 2). El partit es va tancar amb empat a 2 gols.
I a la final aleví futbol 11, la victòria va ser del FC Barcelona
després de guanyar per 1 a 0 a l'Atlétic de Madrid.
En categoria femenina, la victòria va ser per al RCD Espanyol.
Com hem dit en la notícia de la part superior, el Projecte Aspi-
re de Qatar es va imposar en la categoria infantil, en cadet i en
juvenil.
I pel que respecta als equips ebrencs que van pendre part en
aquesta edició del MIC, dir que la Rapitenca, de categoria E
(aleví futbol 7), va perdre als quarts de final contra el Gimnàs-
tic Manresa, que es va acabar emportant el títol.
La Selecció de l'Ebre, de categoria D (aleví futbol 11), va que-
dar eliminada als vuitens de final, després de perdre per 2 a 0
contra el Manchester United. I el Tortosa, de categoria B (ca-
det), no va arribar a la fase final i va quedar eliminat a la fase
consolació.

Aquests van ser els equips que van competir del nostre terri-
tori, amb bona trajectòria de l’aleví rapitenc que entrena Eros
Esquerré. A les fotos, podem veure una acció del partit entre
la Rapitenca i l’Ath de Bilbao, que va acabar amb victòria dels
rapitencs per 3-2, una altra del duel entre el Tortosa i el Rubin
Kazan i finalment una panoràmica de la graderia de l’estadi de
Palamós i l’homenatge pòstum a Dani Montesinos, periodista
que feia el seguiment del MIC en edicions anteriors i que ja no
està entre nosaltres. 

(Fotos Adrià Fontanet/Miguelez)

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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El 29 de gener, el col·legiat Antonio
Navarrete Montoro va obligar als jugadors
de la Rapitenca i del Viladecans a l'inici de
la trobada a donar-se la mà. Chapeau per
aquesta iniciativa, això hauria de ser obli-
gatori en tots els partits, però des del
col·legi d'àrbitres crec que no entenen de
que va la pel·lícula. S'imaginen que
abans de treure una targeta groga els àrbi-
tres obliguessin a donar-se la mà als
dos contendents de la jugada? S'imaginen que abans de treure
la vermella els obliguessin a fer-se una abraçada? Si això fos
així, de ben segur en els camps regnaria un altre ambient, una
altra calor i es temperarien molts els partits. S'imaginen aques-
tes trifulgues que s'organitzen en molts camps d'aquestes
terres entre jugadors i que l'àrbitre de torn els expulsés a tots
a meditar quinze minuts i després tornar al camp i donar-se
tots la mà?. Diuen que en la senzillesa està la base de la vida i
de les coses i aplicar aquests sistemes en el futbol seria màgic
per a un millor comportament dels jugadors, doncs tots sabem
que en moltes trobades, molts enfrontaments, molts derbis, hi
ha massa salsa en el terreny i això no és el futbol. L'àrbitre és
la màxima autoritat d'un partit i és l'únic que pot donar un gir
perquè regni la pau. De vegades, ni amb targetes es calmen
els ànims. Es més, està demostrat, hi ha partits que quan més
targetes els ànims es caldegen més, molts partits acaben amb
20 targetes i amb uns ànims massa calents. L'exemple d'a-
quest àrbitre, que es donin les mans els jugadors abans del
partit és un exemple, però fan falta més abraçades. S'imaginen
que canviessin les regles, que cada jugador amb targeta ver-
mella no pogués jugar 10 partits mínim? S'imaginen 35 abraça-
des de jugadors en els partits? Bé, sortirien amics de molts
camps. Què fàcil seria canviar les regles! El que passa que els
màxims dirigents estan ancorats en el passat, en el poder i no
volen canviar gens de res. Cal canviar el sistema doncs cada
temporada, cada any per aquests camps de Déu passa el que
passa i després qui paga els plats trencats, els clubs. Aquesta
setmana ha ocorregut alguna cosa gran en el futbol, en la par-
tit Toledo-Rayo Vallecano B, un jugador de l'equip toledà per
celebrar la victòria, va besar a l'àrbitre... com dic jo, més
petons, més abraçades i és el que haurien de fer Rubalcaba i
Rajoy: besar-se, donar-se la mà i aixecar aquest país junts.
SÓN UN NEGOCI PER A LA FEDERACIÓ LES TARGETES?
500, 600, 900 euros paguen cada club per les targetes que
treuen els àrbitres, diners que van a la federació. Si agafen una
calculadora el total d'aquests diners dóna gairebé per pagar
les nòmines de la federació, sense explicar altres ingressos
que rep la FCF per altres conductes sancionables. Són un
negoci per a la federació les targetes? Si en futbol és que entri
la pilota o no, en la federació és tot el contrari, si no entra, si
hi ha penal, si hi ha embolic, en els camps més targetes.
FUTBOL EN DIRECTE PEL MÒBIL I RADIAT
La pàgina FUTBOLME és la mare capçalera de ICOMPETICION
cobreix tot el futbol nacional des de 1a. Divisió fins a la 3a.
Divisió, a més d'algunes categories regionals, doncs bé,
Futbolme ha donat més que un pas endavant en la nova gene-
ració de la tecnologia, una novetat gairebé mundial pel sistema
creat. Tots els que tinguin un mòbil, Futbolme ha creat una apli-
cació per Android (pròximament per iPhone), més que una apli-
cació és una bomba, poden seguir tots els partits en manera
àudio, poden triar els equips que desitgin per exemple, Barça,
Madrid, Espanyol, Reus, Nàstic, Vilarreal, Amposta i cada gol
que pugi al marcador, inicis de partits, finals... ho rebran al seu
mòbil com si fos la ràdio “Goooool! Nom del local, 1 Nom del
visitant, 0“. Poden triar rebre gols, descansos, finals dels par-
tits, tot a través del mòbil, sense missatges, només amb veu
com si fos una ràdio, bestial no, la bomba... Per a la propera
temporada aquest projecte es traslladarà a les lligues de regio-
nals de ICOMPETICION. L'èxit d'aquesta aplicació ha fet que
s'hagi col·locat en el lloc número 17 d'Espanya de GOOGLE en
secció d'esports.
LA DIRECTIVA DEL PERELLÓ. La vicepresidenta d'aquesta
entitat és una dona; la tresorera una dona; tres vocals són
dones, cinc membres d'aquest club són dones, quina pena que
no es segueixi l'exemple en molts clubs, les dones tenen molt
sentit comú.
CALAFELL, MÉS LLESTS QUE LA GANA. Fa dues tempora-
des el Calafell va ascendir a la 1a regional amb un pressupost
de 7.000 euros, des d'aquesta temporada cobren si guanyen
els partits, si no guanyen, no hi ha diners, el jugador que pot
cobrar més al mes si es dóna bé pot ser 125 euros. 

PODEN TENIR AQUESTES TERRES UN EQUIP A 1a.
DIVISIÓ? Aquest és el titular de la columna de la propera set-
mana. Estiguin atents.

Una salutació,
JOAQUIN CELMA

Canviar les regles del futbol
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El Jesús i Maria és tercer, després de tretze jornades seguides
sense perdre. Demà dissabte visita el líder, el Torredembarra
(amb Rosado lesionat). I el Morell, segon classificat, es desplaça
diumenge al camp d’un Alcanar que amb dues derrotes segui-
des, s’ha distanciat de les primeres dues places. Però que
voldrà reconciliar-se amb ell mateix i amb la seua afició. Una
victòria del Jesús i Maria obriria la lliga. I més amb una altra de
l’Alcanar. Més d’un hi estarà pendent. Els de l’Aube van “a totes”
i il.lusionats per animar el campionat. La designació de Manolo
Miras potser inquietant després de la seua actuació en el duel
Morell-Roquetenc.

SEGONA CATALANA. A TORREDEMBARRA

El líder l’Ampolla es desplaça a Corbera (no ha hagut tancament),
un desplaçament complicat tenint en compte la situació dels cor-
berans. I de la jornada destaca també el derbi que tindrà lloc
demà dissabte a l’Aldea, entre els locals (que han vist frenada la
seua ratxa) i la revelació, el Camarles. Bartolo Meca tornarà a ca-
sa, ara a la banqueta rival.

Bartolo torna a l’Aldea
TERCERA CATALANA

Del play-off d’ascens, destaca el partit del líder contra el Flix (demà
a les 17 h). Els visitants buscaran enganxar-se i els locals sentenciar.

El Campredó rebrà el Flix

QUARTA CATALANA. LLIGUETA D’ASCENS

Ja fa setmanes que comentem
que l’Amposta juga finals, en el
seu camí per la permanència.
La deficitària primera volta i les
derrotes en temps afegit, a ca-
sa, contra el Vic i el Masnou, ja
en la segona volta, han con-
demnat a viure ara al limit, en
zona de descens i penjant d’un
fil. Aquest fil d’esperança passa
per guanyar diumenge a la Gra-
manet, rival directe en la lluita

per la permanència.
Ja amb menys marge de ma-

niobra (per a l’Amposta restaran
quatre jornades) tot el que no si-
gui sumar tres punts seria sinò-
nim de minimitzar les opcions
de salvació. L’afició ha d’estar
una setmana més amb l’equip i
l’únic camí que es pot agafar a
hores d’ara és el de la victòria. I
més contra la Gramanet. Es-
mentar, tal com poden compro-

var a la plana 16, que de la jor-
nada 33, a la Tercera divisió, no
es van disputar la majòria de
partits. El motiu fou la disputa
del campionat de regions, per
part de la selecció catalana
amateur a Astúries.

La totalitat de la jornada es
jugarà el dimecres vinent, dia
18. Pobla i Amposta van acor-
dar fer-ho el dimecres de la set-
mana passada.

Per això l’Amposta apareix a
la taula amb un partit més que
la resta, juntament amb la Po-
bla. La Gramanet va perdre, en
partit recuperat, al camp del Ba-
laguer (2-1). Està a dos punts.

La cita, diumenge 19 hores
a l’estadi ampostí. Els sancio-
nats a la Pobla, Puig, Cesc i Do-
minguez, tornaran a l’equip. 

D’altra banda, dir que hi
haurà un emotiu record a ‘Ricar-
det’, persona entranyable vincu-
lada al club de la capital del
Montsià durant molts anys. Ens
va deixar recentment.

El darrer cartuxt
L’Amposta, en zona de descens, rebrà un rival directe per la permanència

CF AMPOSTA. DIUMENGE 19 HORES

La Rapitenca rebrà diumenge,
després de la jornada de des-
cans, al Santfeliuenc (12 h).
La temporada de somni es re-
obre amb un nou partit que ha
de servir per poder estar més
prop de l’ascens a Tercera.
Només puja el campió (direc-
tament)  i falten vuit jornades.
I si, és possible que estem
parlant que la Rapitenca ja
acarona l’ascens. Sembla in-
verosimil, però és la realitat

d’una temporada història per
al club i també per a la Fede-
ració, per la Primera catalana
que pot veure com un equip,
el rapitenc, pot batre tots els
rècords. Una setmana més,
ho destaquem. El Santfeliuenc
és un equip en progressió en
la segona volta, quan està en
un gran moment. Es setè.

I dels altres dos equips
ebrencs esmentar que tots
dos necessiten la victòria per allunyar-se de la zona compli-

cada de la taula. La lluita per
la permanència serà fins el da-
rrer instant, però tant Tortosa
com Ascó, amb propostes i
objectius diametralment opo-
sats, han d’anar a per la victò-
ria diumenge. El Tortosa con-
tra un rival incomode, la
Iberiana, i l’Ascó, decepcio-
nant en la lliga, amb el cuer
amb qui no pot fallar. 

La Rapitenca, l’ascens ha d’estar més prop
El líder jugarà a la Devesa, diumenge (12 h), amb el Santfeliuenc

PRIMERA CATALANA

El Tortosa rebrà la 
G. Iberiana (diumenge
17.15 h). L’Ascó, al cuer
l’Olesa (12 h). Tots dos

han de guanyar.

Permanència en joc

El Jesús i Maria té la clau de la lliga,
demà al camp del líder
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Golejadors ebrencs, Temporada 2011/12
PICHICHIS

icompeticion

Josep Becerra, pichichi del CF Amposta, amb set gols.

CANAL TE

Rosado (Torredem) 2 9
Aleix (Catalònia) 1 9
S.Ruiz (R. Bítem) 1 8
Nico (Salou) 1 6
Jaime Lorente (la Cava) 1 5
Roger (Gandesa) 1 5
Alejandro (Cambrils) 1 4
Cazorla (Morell) 1 3
Brigi (Roquetenc) 1 3
Edu Aguilar (Alcanar) 1 3
Geira (J. i Maria) 1 1
Imanol (C. Clar) 1 0
Pau Aguiló (Cambrils) 1 0
Eugeni (Roquetenc) 1 0
Gilabert (Alcanar) 1 0
Chacon (Bonavista) 9
Pallarés (Morell) 9
De la Torre (Roquetenc) 9
Asin (R. Bítem) 9
Bello (Catllar) 9
Lluís (Catalònia) 9
Cristian (R. Bítem) 9
Ferran (la Cava) 8
Sergio (Salou) 8
Tomàs López (Calafell) 8
Andreu Ribas (Morell) 8
Cristian (Gandesa) 8
Jaume (J. i Maria) 7
Narcís (Olímpic) 7
Jota (R. Bítem) 7
Luis Garcia (C. Clar) 7
Toni (Vilaseca) 7
Gumiel (Gandesa) 7
Paulo (Alcanar) 7
Jaco (Catllar) 7
Alex Cañas (Torred.) 7
Pier (J. i Maria) 7
Samu (C. Clar) 7
Marcelo (Catllar) 6
Tiko (Morell) 6
Ivan (Olímpic) 6
Iku (J. i Maria) 6
Ayoub (Calafell) 6
Raül (Vilaseca) 6
Ferri (Morell) 6
Samu (Cambrils) 5
Adrià (Alcanar) 5
Jaume Guiu (Olímpic) 5
Adrian (Bonavista) 5
Pere (Morell) 5
Adrian (Cambrils) 5
Xavi Anell (R. Bítem) 5
Jacob (Olímpic) 5
Ruben Dario (Morell) 5
Joan Oller (Calafell) 5
Soriano (Gandesa) 5

Segona Catalana

Plangumà (Manlleu) 19
Carlos (Terrassa) 17
Enric (Cornellà) 17
Bakary (Espanyol) 13
Cristian A (Espanyol) 12
Molist (Terrassa) 12
Toni (Rubí) 12
Matamala (Prat) 12
Oscar Muñoz (Vic) 10
Martínez (Santboià) 10
Edgar (S. Andreu) 10
Ermengol (Balaguer) 10
Camacho (Vilanova) 9

Loro (Valls) 14
Blas (Reddis) 14
Callarisa (Rapitenca) 14
Parra (Torreforta) 12
Romo (Júpiter) 12
Peralta (Santfeliuenc) 11
Alberto (Vista Alegre) 11
Pijuan (Tàrrega) 11
J. Ramos (Rapitenca) 11
Oscar Pérez (Iberiana) 11
Abel Rita (Torreforta) 10
Johny (V. Alegre) 10
Alex Accensi (Tortosa) 10

Tercera divisió

Primera catalana

Aumatell (Manlleu) 9
Miguel (Cornellà) 8
Valerio (Vilafranca) 8
Achille (Muntanyesa) 8
Baruc (Manlleu) 8
Fortet (Espanyol) 8
Becerra (Amposta) 7
Larios (Prat) 7
Reyes (Vilafranca) 7
Raventós (Gramenet) 7
Granell (Olot) 7
Sascha (Castelldefels) 7
Fran Carbià (Pobla M) 7

Cristian (Bot) 20
Marc M. (Benifallet) 20
Sanchez (Flix) 18
Younes (Atlas) 18
Mourad (Atlas) 14
Jaume (Campredó) 11
Héctor (Flix) 11
Musta (Flix) 9
Pulgarin (R.Bitem) 8
Lluís Zaragoza (R. Bítem) 7
Figueroa (Flix) 6
Moha (Campredó ) 6
Brahim (Campredó) 6
J. Montserrat (R. Bítem)        6

* (compten els gols de la primera fase)

Tercera divisió

Primera Catalana Quarta Catalana Ascens

Tercera Catalana

Marc Prades (Camarles) 19
Magí (Móra Nova) 17
Abdul (Vilalba) 15
Yelthi (Vilalba) 15
Pau (Tivenys) 14
Aubanell (Horta) 14
Amado (Ampolla) 13
Tudela (Perelló) 13
Enciso (Pinell) 12
Cornejo (S. Bàrbara) 11
Izquiano (Godall) 11
Quintana (l’Ametlla) 11
Fidel (S. Bàrbara) 11
Isaac (Horta) 10
Bernabé (Vilalba) 10
S. Rodriguez (Pinell) 10
Manelet (Sant Jaume) 9
Robert (l’Ampolla) 9
Reverter (Deltebre) 9
Ivan Fumadó (Aldeana) 9
C. Asín (Catalònia) 9
Daniel (Corbera) 9
Sam (l’Ametlla) 8
Robert (Tivenys) 8
Marius (Godall) 8
Ismail (S. Jaume) 8
Isaac (la Sénia) 7
Avraham (l’Ametlla) 7
Murri (Sant Jaume) 7
Chescu (la Sénia) 7
Morillo (l’Ametlla) 7
Roberto (la Sénia) 7
Bonilla (Deltebre) 7
Gabriel (Corbera) 7
Ezequiel (Móra Nova) 6
Jordi Llaó (l’Ametlla) 6
Robert Altadill (Godall) 6
Toni (Pinell) 6
Niko (Perelló) 6
Mario (Pinell) 6
Pau S. (Camarles) 6
J. Zaragoza (la Sénia) 5
Archi (Perelló) 5
Gabi (Camarles) 5
Cristian C. (Perelló) 5
Fatsini (Pinell) 5
Santi (Móra Nova) 5
Pastor (Deltebre) 5
Jordan (Corbera) 5
Sergi Otero (Horta) 5
Sisco (Horta) 5
Amadeu (Pinell) 5
Jordi Tolosa (la Sénia) 5
Ivan (L’Ampolla) 5
Johnatan (S. Bàrbara) 5
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PRÒXIMA JORNADA  (15-4)
Dissabte

Catalònia-Sant Jaume (16.30 h)
l’Ametlla-Tivenys (16 h)

Aldeana-Camarles (17 h)
Diumenge

Godall-Deltebre (16.45 h)
Vilalba-la Sénia (17 h)

Perelló-Móra la Nova (17 h)
Corbera-l’Ampolla (17 h)
S. Bàrbara-Pinell (17 h)
Ulldecona-Horta (17 h)

RESULTATS

26a jornada Tercera catalana

Móra Nova-Catalònia 2-1

Tivenys-S. Bàrbara 0-2

Horta-Deltebre 3-0

la Sénia-Perelló 1-2

L’Ampolla-Aldeana 4-1

Camarles-l’Ametlla 1-0

Godall-Vilalba 2-2

Sant Jaume-Corbera 3-0

Pinell-Ulldecona 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 26 47 16 61

2. la Sénia 26 52 26 57

3. l’Ametlla 26 61 25 53

4. Camarles 26 50 33 48

5. Vilalba 26 52 40 43

6. Sant Jaume 26 45 33 41

7. Pinell 26 58 46 39

8. S. Bàrbara 26 46 41 39

9. Perelló 26 43 35 37

10. Horta 26 54 52 37

11. Aldeana 26 41 43 37

12. Móra Nova 26 54 46 34

13. Deltebre 26 35 44 28

14. Tivenys 26 34 58 24

15. Ulldecona 26 29 52 22

16. Corbera 26 37 61 22

17. Catalònia 26 32 81 16

18. Godall 26 35 73 14

Tercera catalana

RESULTATS

5a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

R. Bítem-Benifallet 1-0

Bot-Campredó 0-1

Atlas-Flix 1-0

PROPERA JORNADA (15-4)

R. Bítem-Atlas (dissa 16 h)

Bot-Benifallet (diu 17 h)

Campredó-Flix (dissa 17 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campredó 5 8 1 13

2. Atlas 5 7 4 9

3. Flix 5 8 6 7

4. R. Bítem 5 5 8 6

5. Benifallet 5 5 9 6

6. Bot 5 5 10 3

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

PROPERA JORNADA (15-4)

Rasquera-Xerta (diu 17 h)

Tivissa-Roquetenc (diu 17 h)

Benissanet-Alcanar  (diu 16 h)

Ginestar, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 5 15 4 15

2. Benissanet 5 12 5 10

3. Tivissa 5 14 12 9

4. Roquetenc 5 8 7 9

5. Ginestar 5 9 10 7

6. Rasquera 5 5 12 3

7. Xerta 5 5 18 0

Quarta catalana

Una acció del derbi de la Primera catalana, entre el Tortosa i l’Ascó.

Els
resultats

de la
jornada

Després del descans,
torna la competició.

S’enfila la recta final, amb
les darreres vuit jornades

que seran decisives.

A tornar-hi!
PRÒXIMA JORNADA  

Terrassa-Europa
Balaguer-Gavà
Olot-Santboià

Muntanyesa-Manlleu
Vilafranca-Espanyol

Amposta-Gramanet (diu 19 h)
Rubi-Pobla Mafumet

Vic-Vilanova
Prat-Cornellà

Castelldefels-Masnou

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 32 19 7 6 45 20 64
2. Pobla Mafumet 33 15 10 8 44 24 55
3. Espanyol 32 14 12 6 50 23 54
4. Terrassa 32 15 7 10 50 48 52
5. Manlleu 32 14 9 9 61 46 51
6. Vilafranca 32 15 6 11 43 45 51
7. Cornellà 32 12 14 6 46 31 50
8. Santboià 32 13 8 11 36 37 47
9. Rubí 32 13 7 12 55 43 46
10. Castelldefels 32 11 10 11 40 39 43
11. Olot 32 11 10 11 44 45 43
12. Gavà 32 11 9 12 39 44 42
13. Balaguer 32 11 8 13 29 46 41
14. Muntanyesa 32 9 13 10 35 45 40
15. Europa 32 10 7 15 30 38 37
16. Vic 32 9 10 13 38 42 37
17. Vilanova 32 8 10 14 35 48 34
18. Gramanet 32 8 8 16 34 46 32
19. Amposta 33 8 6 19 46 66 30
20. Masnou 32 5 9 18 30 54 24

Tercera divisió RESULTATS
33a jornada, Tercera divisió

Pobla-Amposta 3-2
(la resta, el 18-4) Masnou-Europa

Gavà-Terrassa
Santboià-Balaguer

Manlleu-Olot
Espanyol-Muntanyesa
Gramanet-Vilafranca

Vilanova-Rubí
Cornellà-Vic

Castelldefels-Prat

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Vista Alegre

Rapitenca-Santfeliuenc (diu 12 h)

Tàrrega-Reddis

Júpiter-Valls

Ol. Can Fatjó-Martinenc

Ascó-Olesa (diu 12 h)

Tortosa-Iberiana (diu 17.15 h)

Almacelles-Sants

Viladecans-Torreforta

RESULTATS

26a jornada, Primera catalana

Reddis-Júpiter 2-4

Santfeliuenc-Tàrrega 0-3

Torreforta-Igualada 3-3

Vista Alegre-Rapitenca 0-2

Martinenc-Ascó 3-2

Iberiana-Almacelles 1-1

Sants-Viladecans 1-2

Valls-Ol. Can Fatjó 2-0

Olesa-Tortosa 0-6

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 26 42 13 61

2. Tàrrega 26 48 32 48

3. Júpiter 26 57 35 45

4. Martinenc 26 44 34 44

5. Vista Alegre 26 45 41 40

6. Iberiana 26 44 42 40

7. Santfeliuenc 26 31 32 40

8. Reddis 26 37 35 37

9. Sants 26 40 35 37

10. Valls 26 34 40 36

11. Ascó 26 40 33 32

12. Torreforta 26 46 48 32

13. Tortosa 26 40 43 31

14. Igualada 26 41 49 31

15. Almacelles 26 39 45 29

16. Viladecans 26 31 39 29

17. Olimpic 26 25 40 25

18. Olesa 26 21 69 14

PRÒXIMA JORNADA  (15-4)
Dissabte

Roquetenc-Catllar (16.30 h)
Bonavista-Catalònia (17 h)

Torredembarra-Jesús i Maria (16.30 h)
Diumenge

Alcanar-Morell (17 h)
la Cava-Calafell (17 h)
Salou-R. Bítem (17 h)

Vilaseca-Cambrils (diu 17 h)
Canonja-Camp Clar (diu 11.45 h)

Gandesa-Olimpic (17 h)

RESULTATS

26a jornada, Segona catalana

Morell-la Cava 2-0

Calafell-Salou 2-1

Camp Clar-Bonavista 3-1

Catalònia-Gandesa 0-0

Catllar-Vilaseca 1-2

R. Bítem-Roquetenc 4-1

Cambrils-Canonja 2-3

Olimpic-Torredembarra 1-1

Jesús i Maria-Alcanar 1-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 26 58 23 58

2. Morell 26 62 33 56

3. Jesús i Maria 26 51 36 47

4. Gandesa 26 50 36 47

5. R. Bítem 26 54 36 46

6. Alcanar 26 52 44 44

7. Roquetenc 26 46 41 40

8. Salou 26 39 41 39

9. Catllar 26 44 43 38

10. la Cava 26 45 51 38

11. Camp Clar 26 38 47 31

12. Cambrils 26 46 45 30

13. Catalònia 26 41 40 30

14. Calafell 26 34 50 29

15. Vilaseca 26 34 53 25

16. Canonja 26 24 36 23

17. Olimpic 26 37 55 23

18. Bonavista 26 24 69 11

RESULTATS
5a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2

Jesús i Maria-Deltebre 5-1

Arnes-Ascó 4-3

Batea-la Cava 3-1

PROPERA JORNADA  (15-4)

la Cava-Arnes (dissa 17 h)
la Galera-Jesús i Maria (diu 17 h)

Deltebre-Batea (diu 18.30 h)
Ascó, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 5 20 8 10

2. Ascó 5 16 10 10

3. Jesús i Maria 5 12 9 10

4. la Cava 5 5 8 7

5. la Galera 5 6 4 6

6. Arnes 5 13 16 6

7. Deltebre 5 2 19 1
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TORNEIG ALEVI SETMANA SANTA UE JESÚS I MARIA

La Rapitenca aleví fou el
campió del I Torneig Futbol
Base Setmana Santa orga-
nitzat per la UE Jesús i Ma-
ria. L’equip rapitenc va em-
patar en la gran final amb
l’Ebre Escola (2-2), però va
estar més encertat des del
punt de penal.

En les semifinals, la Rapi-
tenca va guanyar 3-1 a
l’Ampolla i, en l’altra, l’Ebre
Escola es va imposar per 9-
0 contra l’Ulldecona. En el
tercer i quart lloc, l’Ulldeco-
na va vèncer l’Ampolla per
4-2.

Cal dir que en el Torneig
van pendre-hi part deu
equips, tres d’ells del club
de l’Aube. A més,  Rapiten-
ca, l’Ebre Escola, Ulldeco-
na, Ampolla, Amposta, Sant
Jaume i Vinaròs.

José Mari Aliau, coordina-
dor del futbol base de la UE
Jesús i Maria, feia una valo-
ració “molt positiva del tor-
neig. Una vegada ens vam
assabentar, a principis
d’any, que l’ITE es disputava
en categories benjamí i pre-
benjamí, ens vam plantejar
la possibilitat de fer un tor-
neig aleví. Després de l’ex-
periència del que vam fer a
l’octubre de l’any passat,
ens vam animar i vam tirar
avant la idea d’organitzar-lo.
Estem molt contents i vo-
lem destacar la col.labora-
ció de tots els clubs partici-
pants. Va haver-hi bona
resposta d’aficionats i els
equips van gaudir dels par-
tits durant el divendres i el
matí del dissabte, quan van
fer-se les finals. En general,
estem molt contents de
com va anar tot”.

José Mari volia agrair a
“tota la gent que ha col.la-
borat en poder dur a terme
el torneig”. La junta de la
UE Jesús i Maria, amb el
futbol base del club, va sa-
crificar-se en l’organització
del Torneig i va demostrar
un cop més el seu tarannà
organitzatiu i la capacitat
que té per potenciar l’es-
tructura establerta en els
planters, amb un bon nom-
bre d’equips.

Ara s’han creat aquests
toenejos i la idea és mante-
nir-los i refermar-los per al
futur.

A les imatges, les cele-
bracions de la Rapitenca,
equip campió, i moments
de l’entrega de trofeus,

efectuada el dissabte en
acabar la final i que estar
presidida pel Regidor d’Es-
ports de l’Ajuntament de
Deltebre, Jordi Torres.

Rapitenca, campió

TORNEIG INTERNACIONAL TERRES DE L’EBRE

El Torneig ITE es va celebrar
enguany amb una única seu
que fou la Ràpita i en les cate-
gories de benjamnis i preben-
jamins. “Podriem dir que és
un any de transició i és que
amb la conjuntura econòmica
existent, ha estat més com-
plicat mantenir el nivell. De to-
tes formes, estem molt satis-
fets de la participació que
hem gaudit en aquesta cin-
quena edició i ja esperem per
la propera poder recuperar la
dimensió que han tingut edi-
cions anteriors”, deia Fernan-
do Garcia, Director del Tor-
neig.

En categoria prebenjami,
van pargticipar: Rapitenca
Blava, Kitchee, Sant Jaume,
Ebre Escola i Jesús  Maria
(Grup A). Lleida Esportiu, Fu-
tur Vinaròs, Ulldecona, Rapi-
tenca Blanca i Roquetenc
(Grup B). Semifinals: va guan-
yar la Rapitenca Blanca al Fu-
tur Vinaròs, als penals (3-3).
El Lleida a l’Ulldecona (7-3).
En la final, Rapitenca Blana va
perdre amb el Lleida per 2-7.
Millor jugador: Naym (Rapiten-
ca Negre) i millor porter, el
del Futur Vinaròs.

En benjamins van pendre-hi
part: Rapitenca Negre, J. i
Maria, Futur Vinaròs i Ebre Es-
cola (Grup A); AEM Lleida, Ra-
pitenca Blava, R. Bítem i Ro-

quetenc (Grup B); Kitchee, Ull-
decona, Rapitenca Blanca i
Sant Jaume (Grup C). A les
semifinals, Rapitenca Negre-
Kitchee (2-1) i AEM Lleida-J. i
Maria (13-0). Final: Rapitenca
Negre-AEM Lleida (0-7). El Mi-
llor jugador fou considerat

Alex (AEM) i el porter del Kit-
cheé, el millor del torneig. 

S’ha destacat l’ajuda de
tots els col.laboradors i el su-
port de la Regidoria d’Es-
ports de la Ràpita. La Regido-
ra Noemí Barberà va presidir
el lliurament de trofeus. 

Lleida i AEM, s’imposen

Guanyador

Ebre Escola i
Rapitenca van

empatar en la final
(2-2). Els penals van

decidir
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

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

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

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

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: Fideus
Si teniu un WOK avui li farem treure fum, us presentem una recepta de les anomenades «fusion», tècniques de cuina

forànies per el.laborar plats amb productes autòctons

Demaneu a la vostra
carn isser ia  que us
preparin el tal l  que es
pela a f i lets.  A casa,
ta l lar  aquesta carn a
bastonets (per fer -ho
amb més faci l i tat,  es
pot congelar, aix í  d’a-
questa manera, fer -ne
bastonets pr ims serà
molt  més senz i l l ) .  En
un bo l  posar -h i  la
carn,  la  cu l lerada de
farina, la salsa de so-
ja  i  l ’ a igua,  barre jar -
ho bé. A par t, rentar i
ta l lar a bastonets els
porros i  l a  ceba,  re -
servar. Separar les fu-
l les de la col, rentar -
les ,  t reure ’ l s -h i  e l
tronxo central i  ta l lar
les  fu l les  a  t rossos
més o menys de la
mate ixa  mida,  reser -
var.  Nete jar  e ls  xam-
pinyons i  tal lar - los en
làmines i  reservar. En
un wok o en una pae-
l l a  ant iadherent ,  sa l -
te jar  a l ternat i vament
la  co l ,  la  ceba,  e l

porro  i  e ls  xampin -
yons a  foc v iu  amb
una mica d ’o l i ,  asso -
nant amb sal i  un pol -
s im de g lu tamat .  Re -
servar.  Escórrer  e l
l íqu id  de macerac ió
de la vedel la i  saltejar
la  carn ,  reservar - la
juntament amb la res-
ta de verdures cuites.
Bu l l i r  l a  pasta  amb
abundant  a igua sa la -
da.  Quan est igu in  a l
dente escorre’ ls i  afe-
g ir - los a l  wok amb la
resta  d ’ ingred ient ,
saltejar -ho tot plegat.
Un consel l ,  feu - los la
n i t  abans i  mengeu -
los l ’endemà, la barre-
ja  de gustos mi l lo ra
amb el repòs. El WOK
és una pe l la  grossa,
de fons abombat i  an-
ses de fusta  o  re -
f ractàr ies  (e ls  més
moderns ) ,  que s ’em-
pra  sobre un pet i t
punt de calor, i  a l  ser
de xapa mol t  f i na
s’escal fa la par t cen-
tral del fons i  segons
ens al lunyem el calor
es va dissipant o per-
dent intens i tat .  En e l
WOK es van posant
els al iments al centre
i es van repar t int cap
a ls  costats  (que són
estr iats) amesura que
ja  estan cu i ts ,  per  a
manten i r - los  ca lents ;
però que no es se -
gueixin fent; per aca-
bar amb la mescla de
tots els ingredients.

Podem utilitzar fi-
deus llargs, noddles
o spaguettis, la res-
ta d’ingredients:
300 grams de vede-
lla, ceba, porros,
col, xampinyons,
salsa de soja i fari-
na de panís.

REDACCIO

«Primentons i Tomates», amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia per la tele de les Terres de l’Ebre,

a les 15 i a les 20 h. 

A Canal TE
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde    

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan    

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

Verges Benet, M.cinta  

Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Xavier Ferre - Lluis Ferre

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
De matinada i al llarg del matí la nuvolositat minvarà fins a deixar el cel serè
o poc ennuvolat. 
Hi haurà intervals de núvols a l'interior del quadrant nord-est i al sector cen-
tral del litoral. A la tarda al Pirineu i Prepirineu creixeran nuvolades que dei-
xaran el cel localment molt ennuvolat.
Independentment, al vessant nord hi haurà el cel molt ennuvolat o cobert tot
el dia. 
Precipitacions 
Durant la matinada s'esperen ruixats febles i dispersos a punts del litoral,
Prelitoral i al Pirineu. 
Durant la tarda se n'esperen de locals al quadrant nord-est.
Els ruixats seran entre febles i moderats, localment aniran acompanyats de
tempesta i no es descarta que de calamarsa.
Al vessant nord del Pirineu n'hi hauran de febles i intermitents amb una cota
de neu que voltarà els 1000 metres. 
Temperatures 
Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes al litoral i mode-
radament més baixes a la resta. Se situaran entre -4 i 1 ºC al Pirineu, entre
-2 i 3 ºC al Prepirineu, entre 1 i 6 ºC a la depressió Central i al nord-est,
entre 3 i 8 ºC al prelitoral i entre 8 i 13 ºC al litoral.
Màximes sense canvis al Pirineu i lleugerament més altes a la resta. Al terç
sud i a Ponent seran entre lleugerament i moderadament més altes. Les
màximes voltaran entre 7 i 12 ºC al Pirineu, entre 10 i 15 ºC Prepirineu i
entre 16 i 21 ºC a la resta, puntualment més altes al terç sud i Ponent. 
Visibilitat 
Entre bona i excel·lent, localment regular al quadrant nord-est. Hi haurà
algunes boires i boirines matinals al prelitoral i a valls i fondalades de l'inte-
rior. 
Vent 
Bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest, amb tramuntana a
l'Empordà i mestral a les terres de l'Ebre on hi haurà cops forts.
Serà entre fluix i variable al sector central del litoral i a l'interior del qua-
drant nord-est.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si continues amb aquestes males rela-
cions amb els teus companys de tasques
et buscaràs  problemes i maldecaps inne-
cessaris. 

Taure
20/4 al 19/5

No perdis de vista que els teus avenços han
de ser constants. De moment, per triomfar
econòmicament , hauràs de ser més flexible
i adaptar-te al canvi dels temps.  

Bessons
20/5 al 21/6

Cuida  molt la teva relació sentimental i no facis
res que entorpeixi la bona marxa de la mateixa .
Un canvi en assumpte de feina pot afectar la teva
llar o la teva família. 

Cranc
22/6 al 21/7

És possible que l'aliment  de canvis i de ten-
sions de les primeres hores del dia et posin
tens, però desprès podràs solucionar  un
assumpte de diners en poc temps.

Lleó
22/7 al 22/8

En les primeres hores del dia es poden pre-
sentar petits problemes amb el diners i en
les teves relacions sentimentals .Utilitza la
teva  intel·ligència per resoldre'ls.  

Verge
23/8 al 21/9

Aquest dia els diners semblaran no retre't i
això pot fer que et sentis frustrat en  els teus
projectes , en veure'ls  estancats. Tingues
paciència i tot es resoldrà.  

Balança
22/9 al 22/10

Aquest dia un amic serà fonamental per a tu,
perquè t'ajudarà a veure les coses amb cla-
redat i et donarà excel·lents consells.
Rebràs una bona noticia .     

Escorpí
22/10 al 21/11

Continua així i veuràs resultats en poc temps
. Encara que l'ambient  sigui tens , tu fes les
teves coses amb entusiasme i tindràs
triomfs laborals que sortiran del comú.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que al matí encara estiguis molest
per una cosa que va passar ahir, però no li
donis importància i millor gaudeix  dels bons
moments que poden arribar avui. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Si penses fer una cosa important , tracta de
realitzar-la a la tarda i tot et sortirà bé , en
especial , si ha de veure amb diners. Cuida  les
teves paraules.

Aquari
20/1 al 18/2

Comença en resoldre els teus problemes,
veuràs que era més fàcil del que pensaves.
En l'amor i les teves relacions personals
evita la ironia, que tan mal provoca.

Peixos
19/2 al 20/3

Aquest pot ser un moment de reconciliacions
,sempre i quan , ho facis a la tarda . Es pos-
sible que es doni una trobada amb algú que
representa molt per a tu. 

MATÍ

SOL 

TARDA

SOL 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 10°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2

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

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

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

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

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

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

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

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

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

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

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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

Four Winns
amb dos

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

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
c ia l  amb
soterrani  i
altel l .  En l lo-
guer al mil lor
carrer de la
p o b l a c i ó .
610203144 

MOLT PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

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

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta,

Trona i Parque Cuna pràc-
ticament nous.

Els interessats podeu trucar al 
669 67 02 08

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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El programa Tastets de
Patrimoni que es durà a
terme a diverses bibliote-
ques del territori pretén pro-
mocionar el patrimoni
ebrenc. El 2011 s'inicien
els contactes per a implan-
tar el projecte a les Terres
de l'Ebre. Francesc Ferrer,
director dels Serveis
Territorials de les Terres de
l'Ebre i vicepresident primer
de l'Institut Ramon
Muntaner, va considerar de
gran interès implantar el
projecte a les Terres de
l'Ebre com a mitjà per a
difondre el ric patrimoni i la
història de les comarques
ebrenques. També es consi-
dera una molt bona oportu-
nitat per apropar aquest
patrimoni al públic escolar.
Per aquest motiu es posa al
capdavant del projecte.
El disseny i gestió del pro-
grama es realitza entre la
Central de Biblioteques de

les Terres de l'Ebre i
l'Institut Ramon Muntaner,
fundació que dóna suport
als centres i instistituts
d'estudis locals i comarcals
dels territoris de parla cata-
lana, amb la supervisió i el
paraigües del Serveis
Territorials de Cultura de

les Terres de l'Ebre, al qual
s'hi vinculen totes dues enti-
tats. El projecte s'oferirà a

través de les biblioteques
del territori, sumant-se d'a-
questa manera a la seva ja
ingent oferta cultural.
L'estructura segueix les
línies mestres dels Tastets
de Patrimoni de Tarragona
però existeix una especifici-
tat: es realitzaran “tastets”

a la primavera i a la tardor
però hi haurà dos menús de
manera simultània cada

temporada amb l'objectiu
de donar a conèixer al Baix
Ebre i Montsià el patrimoni i
la història vinculada a la
Ribera d'Ebre i la Terra Alta
i viceversa.  L'objectiu és
generar una dinàmica per a
difondre la recerca realitza-
da sobre el patrimoni i la
història de les Terres de
l'Ebre a través dels estudis
realitzats a les diferents
comarques i a partir de la
recerca apropar-nos al
patrimoni  “in situ”. 
Per a realitzar les conferèn-
cies i les visites comptem
amb la col·laboració dels
centres d'estudis, les enti-

tats culturals i els investiga-
dors del territori. Les
Terres de l'Ebre són un dels
territoris més rics i dinà-
mics quan a associacions
culturals respecte a la resta
de Catalunya. 
A més a més, existeix una
llarga i molt positiva tradició
de realitzar projectes en
col·laboració entre els dife-
rents agents del territori.
Les sortides es realitzaran
en autocars que faran un iti-
nerari per a facilitar a les
persones la participació, i
les visites vinculades a les
xerrades tindran lloc una al
matí i l'altra a la tarda amb

l'objectiu de conèixer direc-
tament el que ha estat expli-
cat en les conferències. El
preu de la sortida també
inclou el dinar.
S'aprofitaran les sortides
per a apropar als partici-
pants a activitats culturals
del territori com la Fira del
Llibre Ebrenc i Litterarum o
la Trobada d'Entitats
Culturals de la Diòcesi de
Tortosa. El projecte
“Tastets de Patrimoni”es va
iniciar l'any 2008 en el con-
text d'un conveni de
col·laboració entre la
Biblioteca Pública de
Tarragona i l'Institut Ramon
Muntaner. 
L'objectiu d'aquesta activi-
tat és donar conèixer de
primera mà el patrimoni
històric-cultural de la
demarcació de Tarragona a
través de la difusió de dife-
rents propostes de rutes i
activitats culturals.
S'ofereixen unes conferèn-
cies que es programen a la
Biblioteca Pública de
Tarragona i finalment es
realitza una sortida cultural.
Les presentacions i les sor-
tides són realitzades per
investigadors de centres i
instituts d'estudis locals i
comarcals i d'altres entitats
culturals del territori que
han treballat el tema i que el
coneixen molt directament.
Les conferències i la visita
és realitzen des del rigor
però amb un caràcter molt
divulgatiu per a arribar a
tota mena de públics. Les
conferències estan plante-
jades per a animar al públic
a participar en la posterior
visita.

«Tastets de Patrimoni» de l’Ebre

El director territorial de
Cultura de les Terres de
l'Ebre, Francesc Ferrer, i
la directora de l'Institut
Ramon Muntaner, M.
Carme Jiménez, presen-
taven aquest passat
dimarts, 10 d'abril, el pro-
grama Tastets de
Patrimoni 2012 de les
Terres de l'Ebre, organit-
zat per ambdues institu-
cions i amb la col·labora-
ció de la Diputació de
Tarragona.

L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el patrimoni històric-cultural de les Terres de l‘Ebre

«EL PATRIMONI EBRENC ÉS IMMENS I MOLT INTERESSANT». L‘ÚLTIMA

El projecte s’oferirà a través de les
biblioteques del territori, sumant-se a la seva

oferta cultural

ACTUALITAT

REDACCIO

                


