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Divendres passat, a la Lira
Ampostina, va tenir lloc l'ac-
te de cloenda de la tercera
edició dels premis
EBRELÍDERS, uns premis
populars que s'han generat,
amb la interconnexió de lec-
tors de MÉS EBRE i especta-
dors de CANAL TE. 
L'emoció va presidir la cloen-
da d'uns Premis ben valorats
per la societat ebrenca i que
són un impuls per al nostre
territori pel que signifiquen i
per la seua originalitat.
Podran tornar a veure la
Gala, a Canal TE, avui mateix
desprès de l'informatiu, a
partir de les 22.45h aproxi-
madament, i el cap de set-
mana a les 15.00h i a les
23.30h.

P3

Nit d’emocions i sentiments ebrencs

L'Ajuntament d'Aldover ha aportat -després d'un requeriment de la mateixa Generalitat- infor-
mes i declaracions jurades d'entitats i gent representativa del municipi, així com fotografies
que confirmen la celebració de bous a l'abril. La temporada s'avança així uns dies ja que habi-
tualment s'iniciava per festes del Mas de Barberans. Aquest petit municipi ebrenc, que fins ara
només celebrava els correbous per la festa major, al setembre, segueix els passos de
Campredó (Tortosa), Ulldecona (Montsià) i Camarles (Baix Ebre), que van organitzar bous al
desembre. P24

Aldover: Bous per Sant Jordi

Terres de l’Ebre. La CHE fixa data per fer
públic el cabal mínim per l'Ebre que preveu el
Pla Hidrològic de conca.

P6

Esports. L’atleta roquetenc Albert Giné acaba
la Marató dels Sables en la quinzena posició,
superant un nou repte.

P10

Terres de l’Ebre. L'ajuntament de la Ràpita
subvencionarà el material escolar de tots els
alumnes d'infantil.     
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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 web:

ww.mesebre.cat

Divendres 13 d’abril el con-
seller Felip Puig va inaugurar
la nova comissaria de la
Policia Local i el Jutjat de
Pau de Deltebre. Davant l’a-
nunci de la visita, ciutadans
de diversa procedència es
citaren a l’esmentada
Comissaria per mostrar el
seu rebuig frontal a l’actual
política de retallades i a la
criminalització dels movi-
ments socials entre altres
aspectes.
Així, una vintena de persones
li donaren la benvinguda als
crits de “Puig Dimissió”.
Simultàniament, diversos
agents dels Mossos
d’Esquadra ens encerclaren
i, amb l’arribada d’uns
reforços que pel seu unifor-
me devien formar part d’al-
guna unitat especial, ens va
emplaçar amablement a que
ens allunyéssim de la recep-
ció oficial. L’argument que
se’ns esgrimia en un primer
moment era que no s’havia
comunicat la concentració,
però al contestar nosaltres
que la Constitució emparava
com a dret fonamental el
dret de reunió pacífica sense
necessitat de comunicació
prèvia, se’ns van instar igual
d’amablement a que ens
allunyéssim perquè en aquell
moment ja érem més de 20
persones i que si no obeíem
procedirien a aixecar acta
dels fets. 
Després de mostrar la indig-
nació patent per no poder
recórrer pacíficament pels
nostres carrers, vam fer cas
i, fent gal.la en tot moment
d’un absolut respecte a l’au-
toritat, ens vam desplaçar
tot i els nostres dubtes res-
pecte la legalitat de la mesu-
ra. 

La sorpresa m’ha vingut avui
a l’estudiar el desenvolupa-
ment legislatiu de l’article 21
de la Constitució Espanyola.
Segons la Llei Orgànica
9/1983, de 15 de juliol,
reguladora del dret de reu-
nió, i que de moment, enca-
ra està vigent, “s’entén per
reunió la concurrència con-
certada i concurrent de més
de 20 persones” (article 1) i
no de menys. Igualment, l’ar-
ticle 3 estableix que “cap
reunió està sotmesa al règim
de comunicació prèvia”. No
content, he seguit llegint per
veure si en aquesta llei troba-
va l’article que justifiqués
l’actuació policial però tam-
poc. 
L’article 5 estableix els supò-
sits en què l’autoritat pot dis-
soldre les reunions i cap
d’ells (reunions il.lícites con-
forme a les lleis penals, alte-
racions de l’ordre públic o ús
d’uniformes militars) es com-
plien en el nostre acte de
protesta.

Per tot l’exposat, crec que
de la mateixa manera que
els ciutadans hem de com-
plir amb els nostres deures,
hem de ser rotunds a l’hora
d’exigir el coneixement de
les lleis per part d’aquells
professionals encarregats
de fer-les complir. Sols amb
el respecte a les lleis per
part de ciutadans i institu-
cions es pot garantir que
l’actual estat de dret segueix
reunint els requisits per
poder ser així considerat.

Jordi Morales Valldepérez

Mossos i desequilibri creixent
entre drets i deures dels 

ciutadans

Opinió

Divendres passat fou la cloenda d'Ebrelíders
2011, uns Premis que segueixen tenint una
acceptació extraordinària com s'ha comprovat
amb la participació de les últimes edicions.
Uns Premis que han estat valorats de forma
positiva per ser una iniciativa original i singular
i que ha permès destacar la feina de gent del
territori. 
Cal dir que sense la gent que s'ha implicat amb
aquest projecte, votant i participant d'una
forma directa o indirecta, res hagués pogut

ser com reialment ha estat. L'emoció que es
va viure en diferents moments de la Gala fou
considerable. I merescuda. Es notava senti-
ment i que, a més, s'estava fent territori. La
cloenda va ser el reflex del que han estat els
Ebreliders i, a la vegada, un impuls per ja pen-
sar en els propers. Seguirem lluitant per fer
les coses ben fetes. Aquest ha de ser l'objec-
tiu generalitzat de les Terres de l'Ebre. 
Els Ebreliders, d'aquesta forma, podran pre-
miar-ho.

Editorial

De ben segur que ens tornarem a trobar!

Fa pocs dies, l'empresa exportadora
de cítrics Mercocàmara ha presentat
un preconcurs de creditors que afec-
tarà uns 400 productors i prop de 800
jornalers. Aquesta situació no fa res
més que agreujar la situació d'un sec-
tor, el citrícola, que està vivint els pit-
jors moments de la seva història. Però
alguna cosa falla quan, podent abastir
tot el mercat de Catalunya, els nostres
cítrics no es venen a l'àrea metropoli-
tana de Barcelona i tota la nostra pro-
ducció es destina a Alemanya, França i
al difícil mercat dels Estats Units.
La situació d'aquest sector, però.
també és compartida per la resta de
sectors agrícoles i la pagesia, en
general, que té l'origen en una crisi
conjuntural que s'afegeix a l'estructural
que arrosseguem des de fa anys.
Davant d'aquesta situació i de la neces-
sitat de la implicació de totes les institu-
cions, també les d'àmbit local, per supe-
rar aquestes crisis, des d'Esquerra
d'Amposta vam presentar en el darrer
Ple municipal del mes de març una
Moció en defensa del món agrari. A part
d'exposar i mostrar en quin estat es
troba la pagesia catalana, s'instava la
Generalitat  a executar el Pla d'actuació
que es va acordar i aprovar per unanimi-
tat al Ple monogràfic sobre la pagesia
celebrat al Parlament de Catalunya l'a-
bril de 2010. Concretament, es tractava
de la Resolució 671/VIII.
Malgrat que som conscients que les
competències i limitacions que tenen els
ajuntaments envers aquest sector, la
moció pretenia recordar la responsabili-
tat que també els correspon a l'hora
d'incidir-hi, i més quan molts tenen regi-
dories d'agricultura. Cal que aquestes
regidories no siguin una simple figura
retòrica i que es posin a treballar amb
tots els instruments al seu abast per aju-
dar la pagesia. Hi tenen responsabili-

tats, per exemple, en la gestió d'espais
agraris i la seva protecció davant dels
usos urbans o industrials, els camins
rurals, la diversificació de les activitats
rurals, la coordinació entre policia local
i els Mossos per evitar els grans robato-
ris i petits furts que tant afecten la nos-
tra pagesia, o bé l'impuls i la valoració
dels productes agraris propis, creant
sinergies amb productors, cooperatives
o associacions, i fins i tot amb pobles
veïns que tenen productes comuns.

Cal actuar amb unitat per ajudar un sec-
tor que està per damunt de qualsevol
sigla política i que necessita un Pla d'ac-
ció coordinat que permeti fer accions
micro, locals i focalitzades que ajudin
els pagesos a sortir d'aquesta espiral
negativa. És amb aquesta voluntat i la
de donar compliment a una resolució
aprovada fa dos anys que hem presen-
tat aquesta moció a la majoria d'ajunta-
ments i consells comarcals del nostre
territori i país.

Daniel Forcadell
Pagès i regidor d'Esquerra d'Amposta

La pagesia necessita l’ajuda de tots

Opinió

Teresa
Figueres, 

guanyadora

Aquest cap de setmana es
va celebrar a l'Aldea la FIRA
DE L’ARRÒS I EL COMERÇ.
La U.E.Aldeana va partici-
par sortejant el SEU PES
EN ARRÒS, patrocinat per
ARRÒS MONTSIÀ de la
camara del Montsià.
Hi va pendre part molta
gent i el num. premiat va
ser el 1.251. El sorteig es
va fer el mateix dia de la fira
dintre del pavelló. I la pre-
miada fou la Sra. Mª Teresa
Figueres Pons. Se li farà
entrega del seu pes en
arròs el dia 29 d'Abril, al
descans del partit de la 3ª
Catalana, entre la U.E.
Aldeana i el Pinell.
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Heu estat vosaltres, els lec-
tors de MÉS EBRE i els
espectadors de CANAL TE
qui heu decidit qui partici-
pava i qui guanyava en
aquesta tercera edició,
molt més participativa, tot
s´ha de dir, que l' any pas-
sat. Les emocions s’han
sentit setmanes abans, i
així fou. La veritat és que

va ser gratificant veure tots
els finalistas a dalt de l'es-
cenari, al començar l'esde-
veniment, expectants.
Satisfets d'haver arribat
fins allí i expectants també
per rebre el seu reconeixe-
ment.
Ara de tot això ja ha
passat una setmana, però
per al record i la història
queden els nervis, els plors

i les emocions d'una gran
nit, una altra gran nit.
L’Auditori de la Lira
Ampostina ens
va aplegar per donar reco-
neixement al talent, impuls
i trajectòria de persones,
institucions i associacions
del nostre territori. 
Una gran festa organitzada
perquè tots aquests que
han confiat i han apostat
pels premis els últims
mesos, disfrutessin del seu
moment. 
Els guanyadors i
els finalistes, decidits per
la gent del territori a través
del seu ordinador, van
rebre els reconeixements
en un acte  que
va refermar la fortalesa
que ha agafat aquesta ini-
ciativa en aquests tres
anys primers de vida. 
La il.lusió va presidir, una
vegada més, la cloenda de
la tercera edició d'uns
Premis ben valorats
per la societat ebrenca i
que són un impuls per al
nostre territori pel que sig-
nifiquen i per la seua origi-
nalitat. 
Al record, a la
memòria, perquè la sensa-
ció va ser tan positiva que
val la pena tots aquells que
ho vam viure de no oblidar-
ho i recordar- ho. 

Fins l’any vinent!

Els Premis Ebre Líders 2011 
ja estan a casa dels guanyadors

El divendres passat va
tornar a ser intens per
tots nosaltres, emotiu,
intens i ple de gratifica-
cions. Els finalistes i
guanyadors rebien,
desprès de mesos de
votacions, els seus guar-
dons per haver-se classi-
ficat en la tercera edició
dels Premis Ebre Líders
2011. Moments que van
marcar una gran nit...
quan membres dels inicis
dels Júniors apareixien a
escena per interpretar
«La perla preciosa» quan
el seu company, Joaquim
Roda, agraïa el fet d’ha-
ver aconseguit ser Maior
de l’any... o quan la mare
de Jofre Grau Biosca,
guanyador de la catego-
ría Inmemoriam, li dedi-
cava el parlament al seu
fill. Una gala que, altre
cop, entre tots vam fer
possible.

La Lira Ampostina va acollir la gala d’entrega, divendres passat

Moments emotius que van marcar el transcurs de la nit

REDACCIÓ

La Gala dels EbreLiders 2011 va tenir lloc a l’Auditori de la Lira Ampostina, divendres passat.
A POLS

ACTUALITAT

Una vegada més, i ja en van tres, ens vam reunir
per reconèixer la gent de les Terres de l’Ebre.

Una nit emotiva que, entre tots, vam fer possible.
Gràcies!

La Gala, la podeu tornar a seguir a Canal TE, avui
divendres (22.45 h), després de l’informatiu, i el

cap de setmana a les 15 i a les 23.30 h.
També a: ebreliders.cat/2011
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El conseller destacava que
“aquest conveni represen-
ta més eficàcia i més efi-

ciència pels cossos poli-
cials i aquesta tecnologia
ens permet fer més i
millor feina”.
Per la seva banda l'alcalde
d'Alcanar valorava molt
positivament el conveni
“perquè ens permet opti-
mitzar recursos en un
moment en que la segure-
tat és un valor afegit i un
bé preuat”. En aquest sen-
tit, l'alcalde va demanar al
conseller un reforç d'efec-
tius de cara a l'estiu, i el
titular d'Interior ha dit que
“estudiarà la proposta”.
El Departament d'Interior,
en el marc del projecte
PISE (Plataforma integra-
da de seguretat i
emergències), ha impulsat
un pla global de les
emergències per a
Catalunya que no sols
involucra la Generalitat,
sinó també les administra-
cions locals. El programari
SIPCAT parteix d'una apli-
cació informàtica de seu
local ja desenvolupada

que ha servit de base per
a la construcció del siste-
ma, amb tots els requeri-
ments funcionals i tècnics
necessaris per assolir l'ob-
jectiu i l'èxit de les accions

d'implantació del projecte
(programari de gestió inte-
gral) a les policies locals
de Catalunya. El conseller
d'Interior, Felip Puig, va
assistir també a la reunió

de la Junta Local de
Seguretat de Sant Jaume
d'Enveja, celebrada a
l'Ajuntament de la localitat
i presidida per l'alcalde,
Joan Castor Gonell.

El conseller d'Interior,
Felip Puig, i l'alcalde
d'Alcanar, Alfons
Montserrat, van signar
divendres passat un
conveni per a l'adhesió
d'aquest municipi al
programari SIPCAT, un
sistema de gestió inte-
gral per a les policies
locals de Catalunya,
que permet intercon-
nectar amb els siste-
mes d'informació del
cos de Mossos
d'Esquadra i amb el
Centre d'Atenció de
Trucades CAT 112
(telèfon d'emergèn-
cies) i que el
Departament d'Interior
ofereix de forma gra-
tuïta.

REDACCIÓ

Visita del Conseller Felip Puig, a Alcanar.

Cedida

Els grups municipals
d'ERC, PP i EBIN, a l'opo-
sició a l'Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita
(Montsià), han denunciat
la contractació "irregular"
de dos tècnics municipals
per part de l'alcalde, el
convergent Joan Martín
Masdéu. Els empleats

haurien estat acomiadats
el passat mes de desem-
bre i tornats a contractar
aquest passat mes de
febrer "sense concurs
públic", vulnerant el reial
decret de mesures de
correcció del dèficit públic
i fent cas omís dels "infor-
mes desfavorables" dels

serveis jurídics munici-
pals, segons ha explicat el
portaveu republicà, Josep
Caparrós. 
Els tres grups municipals
han presentat una moció
al ple del pròxim 26 d'a-
bril reclamant a l'alcalde
que "restitueixi la legali-
tat".

«Contractacions irregulars a
l’Ajuntament de la Ràpita»

Així ho denuncien els grups a l’oposició

La Federació de
Cooperatives Agràries de
Catalunya demanarà al
Departament d'Agricultura
que posi en marxa nous
plans de reconversió varie-
tal de cítrics, mandariners
principalment, que perme-
tin els productors rebre en
pocs mesos els recursos
econòmics necessaris. És
una de les principals pro-
postes que les cooperati-
ves citrícoles de les Terres
de l'Ebre han posat sobre
la taula per treure de la
crisi un sector que acaba
de tancar la que conside-
ren com la campanya
"més dolenta" dels últims
cent anys. 

Una campanya
pèssima dels

cítrics a l’Ebre

La Guàrdia Civil va detec-
tar el passat mes de març
un abocador incontrolat
d'amiant al terme munici-
pal de l'Aldea. Es tracta
d'una gran quantitat de
canonades per a la canalit-
zació d'aigües pluvials que
es trobaven en una nau
industrial on es comercia-
litza materials per a la
construcció. 
L'empresa ha estat denun-
ciada. La intervenció
forma part d'un total de 13
inspeccions de control i
que van suposar 36
denúncies per infraccions
administratives i 9 infor-
mes. 

Abocador
incontrolat
d’amiant a

l’Aldea

Alcanar se suma al programari SIPCAT
Es va firmar divendres passat, amb el Departament d’Interior

ACTUALITAT
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Les noves dependències
de la Policia Local i el
Jutjat de Pau, ubicades a
l'antiga Casa de la Gent
Gran,  ocupen un espai de
325 metres quadrats, dels
quals més de 250 metres
es destinen a la Guàrdia
Urbana que amb aquest
trasllat  compta amb unes
instal·lacions modernes
amb tots els serveis
necessaris per a donar un
millor servei al ciutadà a

banda d'una millora de les
condicions de treball dels
agents. Així, les noves
dependencies policials
compten amb una Oficina
d'Atenció al Ciutadà, 2
garjoles per als detinguts,
un espai per dipositar les
armes amb total segure-
tat, vestidors per a homes
i  dones , a més d'una sala
de cuina-menjador, 3 des-
patxos, un arxiu i un
magatzem.  Les obres de
rehabilitació  han servit
també per traslladar en
aquest espai les oficines
del Jutjat de Pau. Les
noves dependències estan
adjacents a la caserna de
la Policia Local, tot i tenir
un accés diferent ,i comp-
ten amb una petita sala de
vistes a més  quatre des-
patxos per als funcionaris,
el secretari judicial i el
Jutge de Pau.
L'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, va destacar-

que aquesta és una apos-
ta per tal que la policia
local "sigui més efectiva i
potent i ampliar d'aquesta
forma els serveis al ciu-

tadà".
Posteriorment el conseller
d'Interior, Felip Puig, va
assistir a la primera reunió
de la Junta Local de

Seguretat de Deltebre,
celebrada al saló de plens
de l'Ajuntament i presidida
per l'alcalde, Gervasi
Aspa. 

El conseller d'interior
de la Generalitat de
Catalunya, Felip Puig
acompanyat de
l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, va inau-
gurar les noves
dependències de la
Policia Local i el Jutjat
de Pau.

REDACCIÓ

Moment de la inauguració

Cedida

El Centre de Negocis de
La Sénia (CINMS) ofereix
despatxos als emprene-
dors locals o de qualse-
vol altra procedència que
vulguin iniciar el seu pro-
jecte en aquestes moder-
nes instal·lacions. 
L'edifici compta amb des-
patxos d'aproximada-
ment 20m2, equipats
amb tots els serveis que
inclouen des del consum
elèctric fins a la connexió
a Internet d'alta velocitat.
L'emprenedor podrà gau-
dir de manera totalment
gratuïta d'aquests serveis
durant els 3 primers
mesos per a, d'aquesta
manera, minimitzar els
riscos que comporta la
posada en marxa d'un
nou projecte empresa-
rial.A més dels beneficis
anteriors, l'emprenedor
rebrà suport en la cerca
d'ajuts i subvencions, mit-
jançant les línies específi-
ques de foment de l'em-

prenedoria, per a finançar
la posada en marxa de
l'activitat. D'altra banda,
si ho desitja, també
podrà rebre assessora-
ment en l'estudi de la via-
bilitat del seu pla de
negoci.
El Centre de Negocis de
La Sénia, que va ser inau-
gurat el passat 25 de
novembre, és un edifici
municipal que és gestio-
nat pel Centre d'Innovació
en Hàbitat CENFIM
(Centre de Difusió
Tecnològica de la Fusta i
el Moble de Catalunya),
fundació sense ànim de
lucre que té la seva seu
central a La Sénia. 
L'edifici compta amb 2
zones diferenciades. La
primera és específica per
l'emprenedoria i consta
de 9 despatxos. 
En aquesta zona l'empre-
nedor, a més de gaudir
del seu despatx, pot utilit-
zar les 2 sales de reu-

nions, la sala de con-
ferències, l'office i els
serveis de recepció, que
son compartits amb
altres emprenedors. 
Després dels tres mesos
gratuïts, si l'emprenedor
decideix continuar la seva
activitat ho podrà fer amb
uns costos molt econò-
mics i també incloent tota
la resta de serveis. 
L'altra zona del centre
està orientada a poten-
ciar les capacitats comer-
cials de les empreses,
del moble o d'altres sec-
tors, on aquestes poden
establir showrooms semi
permanents per a poten-
ciar els seus canals de
comercialització actuals
o cercar-ne de nous, fer
convencions de la seva
força de vendes o també
per organitzar activitats
col·lectives amb un poder
de convocatòria més
gran cap els seus clients
potencials. 

Despatxos gratuïts al Centre de
Negocis de la Sénia

Durant els tres primers mesos

L'oposició convergent de
l'Ajuntament de Rasquera
(Ribera d'Ebre) no s'aca-
ba de creure l'anunci de
dimissió fet per l'alcalde,
l'exrepublicà Bernat
Pellisa, després que el
projecte de plantació de
cànnabis que ha abande-
rat per sortir de la crisi
econòmica no hagués
obtingut un 75% del
suport en la consulta
popular, tal i com s'havia
proposat. El portaveu
municipal de CiU,
Bernard Farnós, conside-
ra que l'alcalde "mareja la
perdiu" per evitar debatre
la retirada del projecte
arran els resultats de les
votacions. D'altra banda,
el grup de l'oposició ha
presentat aquest diven-
dres noves al·legacions
contra la creació de les
dues empreses munici-
pals que han de gestio-
nar el pla anticrisi i la
plantació.

La dimissió de
Bernat Pellisa,

“en dubte”

Inauguracions al municipi de Deltebre
Les noves dependències de la Policia Local i el Jutjat de Pau

ACTUALITAT
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La voluntat de l'equip de
govern de compartir els
recursos obeeix a la finali-
tat d'oferir serveis espor-
tius atractius i de qualitat a
la població, integrant totes
les possibilitats que oferei-
xen les principals
instal·lacions esportives
públiques. El passat més
de març ja es va unificar la
gerència tècnica i l'organi-
grama tècnic i durant els
pròxims mesos s'aniran

implementant les actua-
cions. 
Segons Albert Medrano,
regidor d'Esports de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, “Les mesures apli-
cades ja durant el mes de
març suposen un estalvi
mensual per a l'Esport
Municipal de més de
4.500 euros mensuals,
estalvi que es preveu anar
augmentant amb la inte-
gració progressiva del per-
sonal entre ambdues enti-
tats, fet que evitarà en
bona part les necessitats
de nova contractació en
períodes concrets i un
avenç important cap al
major autofinançament de
l'esport públic”. 
Durant el passat exercici
2011 el Complex Esportiu
Municipal de la Cala va tan-
car l'exercici sense pèr-
dues, resultat possible grà-
cies a la subvenció conce-
dida per l'E.P.E. 
La Cala Gestió de
159.758 euros/anuals.
Aquest import és significa-

tivament inferior al que li
hagués tingut que conce-
dir d'acord amb els acords
contractuals establertes (i
que així ho ratifiquen els
pressupostos previstos
per l'inici de l'exercici

2011) que era de 240.262
euros/anuals. Generant-se
així un estalvi de 80.504
euros/anuals (6.709
euros/mensuals) fruit de la
bona gestió que s'està fent
de la instal·lació; reduint

els consums de subminis-
traments i en despeses
d'explotació, fent campan-
yes d'increment de socis i
tota una resta d'actuacions
per a millorar la gestió de
la mateixa. 

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar ha
integrat recentment el
personal i els serveis
que oferia el Centre
Esportiu Municipal
(CEM), organisme ges-
tor del Complex
Esportiu i la Piscina
Coberta, a l'Àrea
Municipal d'Esports. 

REDACCIÓ

La subvenció serà de 56.557 euros.

Cedida

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) farà públic, el prò-
xim dimecres 25 d'abril, la
seva proposta de Pla
Hidrològic de Demarcació
de l'Ebre -conegut com Pla
de conca- que fixa un
cabal mínim pel tram final
del riu. El nou president de

la CHE, Xavier Pedro, que
ha visitat les Terres de
l'Ebre per reunir-se amb
els comunitats de regants
del territori, ha anunciat
des de Tortosa que ha
convocat per a la setmana
vinent el Consell de l'Aigua
de la demarcació de l'Ebre
per presentar aquest

document i iniciar el perío-
de d'exposició pública del
pla, que s'allargarà sis
mesos. 
Segons Pedro, la incorpo-
ració de tots els usos del
riu i dels cabals ambien-
tals impossibiliten els
transvasaments del riu
Ebre.

El president de la CHE 
visita el territori

El proper 25 d’Abril es coneixerà el Pla de Conca

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar ha presentat
al·legacions a la publicació
del projecte Zèfir,  de cons-
trucció de la primera fase
de la planta eòlica marina
de caire experimental dis-
senyada a tres quilòmetres
de la costa, impulsada per
l'Institut de Recerca de
l'Energia de Catalunya
(IREC).  El document reite-
ra el dany que el parc marí,
al seu parer, provocaria
sobre el model de «creixe-
ment sostenible i de res-
pecte al medi i al paisatge»
i que ha permès que el
municipi “conservi una
bona part de les últimes
àrees de la costa catala-
na”.

Al.legacions
contra el

projecte Zèfir

El primer any del Pla
Operatiu Especial (POE)
per al món rural s'ha tan-
cat a l'Ebre amb una con-
firmació de l'estabilitza-
ció "amb tendència a la
baixa" dels robatoris al
camp. Segons ha expli-
cat el cap de la Regió
Policial a les Terres de
l'Ebre, Xavier Monclús, el
cos policial centra els
esforços en mantenir
aquests registres i,
sobretot, en continuar
donant facilitat als page-
sos perquè denunciïn.
«Hem aconseguit que
aflorin fets que els titular
de les explotacions agrà-
ries abans no denuncia-
ven».

Dia de les
Esquadres a les
Terres de l’Ebre

Personal i Serveis del CEM
S’integren a l’Àrea Municipal d’Esports de l’Ametlla de Mar

ACTUALITAT
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Ara, la Regidoria
d'Ensenyament ha decidit
donar un pas més a favor,
en aquest cas, de l'educa-
ció infantil, subvencionant
el material escolar de P3,
P4 i P5 dels col·legis Carles
III, Horta Vella i Sagrada
Família. El projecte es
posarà en marxa el curs

vinent i consistirà en una
subvenció de 40 euros per
alumne, que, segons la
regidora d'Ensenyament,
Belinda Esquerra, “per-
metrà que les famílies tin-
guin finançat entre un 50 i
un 70 per cent de la despe-
sa en material escolar”. 
Es tracta d'una línia d'ajuts
diferents als que atorguen
el Departament d'Educació
de la Generalitat i la majoria
d'ajuntaments que ho fan,
ja que aquests ajuts es con-
cedeixen en funció d'uns
requisits, com és el nivell
de renda de les famílies. En
el cas de l'ajuntament de la
Ràpita, l'ajut serà atorgat a
la totalitat dels alumnes
d'infantil dels tres col·legis
del municipi, per la qual
cosa se'n beneficiaran al
voltant d'uns 500 alumnes.
En aquest sentit, les famí-
lies no hauran de tramitar
cap documentació, ja que

l'ajuntament condedirà una
subvenció directament al
centre escolar, en funció
del nombre d'alumnes d'in-

fantil que hi hagi matricu-
lats. Per fer efectiva aques-
ta mesura, el consistori ha
reservat una partida de 20

euros procedent del roma-
nent líquid de tresoreria del
2011, que puja 5,2 milions
d'euros en total. 

L’Ajuntament de la Ràpita subvencionarà el
material escolar als alumnes d’infantil

Durant la legislatura
2003-2007, l'ajunta-
ment de Sant Carles de
la Ràpita va impulsar,
amb la col·laboració de
les AMPA, el projecte
de reciclatge de llibres
de text als tres col·legis
(dos de públics i un,
concertat) del municipi,
que afecta al cicle d'e-
ducació primària.

Consistirà en una subvenció de 40 euros per alumne

«Permetrà que les famílies tinguin finançat entre un 50 i un 70 per cent de la despesa»

REDACCIÓ

L’Ajuntament de la Ràpita subvencionrà el material escolar per als joves alumnes.

Cedida

En resposta a la darrera nota
de premsa presentada pel
grup municipal de
Convergència i Unió a
Deltebre i vist que algun mitjà
de comunicació del territori
se n'ha fet ressò, l'equip de
govern de l'Ajuntament de
Deltebre format per ERC i
PSC vol deixar clar entre d'al-
tres coses el perquè del seu
aplanament al recurs conten-
ciós administratiu que el
grup municipal de
Convergència i Unió va pre-
sentar en data 24/10/11. 
El govern municipal d'ERC i
PSC ha reconsiderat la vigèn-
cia del Decret d'Alcaldia que
regulava l'accés a la informa-
ció dels grups de l'oposició
per ser una condició exigida
pel mateix Govern de la
Generalitat de Catalunya a
les Terres de l'Ebre i per tal
de poder negociar el cobra-
ment de la subvenció de la
base de piragüisme del Xino
Xano de 300.000 euros que
va venir denegada així com
iniciar futures negociacions
amb d'altres departaments
de la Generalitat. Per tant
doncs, fou una decisió moti-

vada per poder garantir la
continuïtat d'obres progra-
mades i de gran interès pel
municipi i no per presumptes
indicis d'il·legalitat ja que tení-
em clar que no s'incorria en
cap irregularitat. 
En cap moment el jutjat
Contenciós Administratiu
núm. 2 de Tarragona dictami-
na sobre la legalitat del
decret, ja que només con-
clou que una de les parts, en
aquest cas l'Ajuntament deci-
deix posar fi al procés i
sense imposició de cap con-
demna de costes, tot i la
petició del grup de CIU per a
que així fos. Per tant, que
quedi clar que el decret que
regulava l'accés dels regi-
dors de l'oposició a la docu-
mentació oficial de
l'Ajuntament no era il·legal i
que l'Ajuntament no pagarà
cap costa econòmica tal i
com havia demanat el grup
municipal de CiU. 
L'Ajuntament de Deltebre va
adreçar un escrit al Jutjat
que instruïa el cas, comuni-
cant que els regidors dels
grups municipals de l'oposi-
ció ( CiU i PP) van rebre

durant el període de vigència
del decret tota la informació
pertinent, ja que en alguns
casos s'havien redactat
mocions conjuntes per al Ple
entre les diferents forma-
cions polítiques i en d'altres,
s'havia facilitat la informació
en més antelació del que
estableix la mateixa llei; és a
dir, en més de dos dies
hàbils. No és cert doncs,
que durant la vigència del
decret s'hagués negat l'ac-

cés a la informació ni que
aquesta s'hagués realitzat
sota la supervisió tècnica ja
que l'objectiu del mateix
decret no tenia per intenció
limitar l'accés ni obstruir la
feina dels partits de l'oposi-
ció sinó  facilitar la feina
administrativa, de personal i
del govern que treballa a
l'Ajuntament. El govern muni-
cipal d'ERC i PSC vol recor-
dar que el primer govern que
va regular l'horari de consul-

ta dels grup municipals de
l'oposició va ser CiU durant
la legislatura 2003-2007,
limitant l'accés de 9 a 10 un
dia per setmana. 
Finalment volem recordar
que el govern municipal
d'ERC i PSC ha fet grans pas-
sos durant aquesta legislatu-
ra en favor de la transparèn-
cia i la pluralitat entrant en
vigor entre d'altres gestos
significatius, un nou model
de participació dels grups
municipals als mitjans de
comunicació locals que
posava punt i final a un
model comunicatiu que feia
25 anys que durava i que no
garantia el dret d'accés i uti-
lització dels mitjans de comu-
nicació local per part dels
grups municipals. Avui s'en-
trevista al cap de l'oposició
com mai s'havia fet, tenen
tots els grups accés la revis-
ta municipal Desaigüe i hi ha
tertúlies polítiques freqüent-
ment. Per tant, que quedi
clar que la línia de l'equip de
govern de Deltebre és la de
garantir la participació i
transparència com  així hem
vingut fent.

Comunicat de l’Equip de Govern de Deltebre
L’Ajuntament vol deixar clar «el perquè del seu aplanament al recurs contenciós administratiu»

Un grup de 40 alumnes
del grau de Turisme de
la Universitat de Lleida
han visitat la Terra Alta
per tal de conèixer de
primera mà les estratè-
gies i actuacions dutes
a terme pel Consell
Comarcal per  desenvo-
lupar el sector turístic
de la comarca.
Els estudiants han
estat rebuts a la seu
del Consell Comarcal
on se'ls ha fet una pre-
sentació de la comarca
i dels productes i actius
turístics desenvolupats
en els darrers anys pel
Consell Comarcal.
També s'han tractat i
analitzat dades de
caràcter socioeconòmic
relatives al sector turístic
que han servit per
posar de manifest el
pes del sector  en l'e-
conomia terraltina. Els
alumnes han mostrat
força interès en conèi-
xer aspectes relacio-
nats amb la Via Verda.

Visita a la
Terra Alta

Les dues llars d'infants de
la ciutat d'Amposta, La
Gruneta i La Sequieta,
ampliaran els horaris del
servei per al proper curs
2012/2013 en una hora i
mitja diària, de manera
que l'hora d'entrada dels
infants serà a partir de les
8 del matí i la sortida a les
19.30 del vespre. A més
d'aquesta variació en els
horaris, i donat el poc ús
del servei de menjador en
el cas concret de la llar La
Gruneta, en aquesta llar se
substituirà el servei de
menjador pel de carman-
yola, de manera que els
nens que s'hagin de que-
dar a dinar a la llar porta-
ran el menjar des de casa,
i els pares només hauran
de pagar 3'5 euros per la
guarda durant les dues
hores del migdia enlloc
dels 6 euros del dinar
complet com fins ara. 

Ampliació
d’horari a

les llars
d’infants

ACTUALITAT

                   



DIVENDRES 20
D’ABRIL
DE 2012

diarimés
ebressoocciieettaatt

9www.mesebre.cat

Benifallet dedicarà les V
Jornades Culturals a fer una
visió de conjunt de la
Batalla de l'Ebre, els pro-
pers 20, 21 i 22 d'abril al
Casal Municipal. La mostra,
com a plat fort, comptarà
amb una exposició d'arma-
ment, munició, indumentà-
ria, cartografia, cartellisme,
material sanitari, una cuina
militar i altres objectes recu-
perats de la Batalla, en una
recreació històrica i militar
de la Guerra Civil que estarà
acompanyada de la projec-
ció ininterrompuda de docu-
mentals i fotografies històri-
ques. A més, les Jornades
inclouran un cicle de con-
ferències diàries a càrrec

d'historiadors experts en
aquest conflicte bèl·lic:
Josep Sánchez Cervelló,
amb “La Batalla de l'Ebre:
una necessitat per a la
República” (20/4 a les
22h), Francisco Cabrera,
amb “Els guerrillers” (21/4
a les 18h) i Ramon Miravall,
amb “El paper de l'aviació a
la Batalla de l'Ebre”, i
Francisco Bertomeu, amb
“El naixement de Protecció
Civil i la seva relació amb la
Guerra” (22/4 a les 19h).
Paral·lelament al transcurs
del certamen, s'organitzarà
una fira militar i de col·lec-
cionisme a l'exterior del
recinte, així com també hi
haurà la possibilitat de rea-

litzar un recorregut guiat en
4x4 pels espais principals
de la Batalla de l'Ebre. La
mostra, organitzada per un

grup de joves del municipi
amb la col·laboració de l'a-
juntament i d'entitats priva-
des com el museu.

Diumenge els caleros i caleres viuran una nova edició de la festa 

Teatre Solidari a benefici dels malalts
de Parkinson i d'Alzheimer

L'Agència Catalana del
Consum vol divulgar una
nova, i més responsable,
manera d'entendre el con-
sum: el ConsumIN, és per
això que es va crear
l'Exposició Consum IN- La
nostra força, que convida
als ciutadans i ciutadanes a
reflexionar sobre els seus
drets i que ara arriba al
Museu de les Terres de
l’Ebre per quedar-se fins el
proper 5 de maig. Aquesta
mostra també busca la
reflexió sobre els deures
com a persones consumi-
dores per evitar les males
pràctiques de consum.
Aquesta mostra s'adreça al

públic amb l'objectiu que
prengui consciència sobre
els seus propis actes de
consum i pugui modificar-
los si cal, a més de que tin-
gui una actitud crítica per
afrontar els reptes de la
societat moderna pel que fa
al transcendent àmbit del
consum. L'Exposició
Consum IN, en trobar-se ins-
tal·lada al Museu de les
Terres de l'Ebre, permet l'a-
vinentesa de poder aprofitar
la visita a l'Exposició per
visitar també el Museu. Una
suma de dues activitats de
gran interès. La visita a
l'Exposició i amb guies és
totalment gratuïta. 

Consum IN- La nostra força

Aquest proper cap de set-
mana, El Perelló celebra
Firabril 2012, la fira de la
mel i l'oli, una fira que va
guanyant adeptes, i
enguany compta amb més
de 70 expositors i més de
100 parades exteriors, dis-
tribuïts en 10 000 metres
quadrats de recinte firal.
La fira perfecta per als pro-
ductors i amants de l'oli i la
mel, on es presentes les
diferents varietats i tots els
seus elaborats. El Perelló
produeix un oli molt apre-
ciat per la seua qualitat,
amb la Denominació
d'Origen Baix Ebre
Montsià, i a part, també és
el primer poble productor
de mel de Catalunya. A
Firabril, podràs tastar l'oli-
melada, una salsa d'oli i

mel, exclusiva del Perelló.,
i com no el XXVIIè Concurs
de la Mel, on tots competi-
ran per l'Abella d'or, que
s'entrega a la mel que des-
taca per les seves quali-
tats per damunt de totes
les altres. I podràs tornar a
casa ben carregat, ja que
et poc tocar el teu pes en
mel i també amb el sorteig
de l'olivera d'oli, en que es
sorteja el consum anual
d'oli d'oliva entre aquells
que han comprat oli durant
la fira, uns 100 litres d'oli.
Com a cloenda de la
Firabril, entre tots els
assistents que han com-
prat mel es fa un sorteig
amb un premi que consis-
teix en la quantitat de mel
equivalent al pes del guan-
yador.

El Perelló celebra la tradicional
Fira de la Mel i l’Oli

Albert Medrano, regidor de
Festes explica que, “es una
jornada sobre tot festiva, que
la gent aprofita per viure
entre la natura, repartits per
tots els bonics racons que te
l'entorn del castell i a l'hora
reivindicar un actiu patrimo-
nial que ens lliga a la nostra
historia i a la nostra identitat.
La festa i les activitats orga-
nitzades promouen la germa-
nor i les relacions ciutada-
nes”. Actes lúdics, culturals i
festius ompliran un programa
d'activitats que comença a
les 9 del matí, moment en el
que s'inicia la caminada
popular des del poble fins a
Sant Jordi que transcorre pel
GR-92, un bon pretext per fer
activitat física fins a les 10
del matí que tindrà lloc al peu
del castell l'habitual sardina-
da popular. Entre les 10 del
matí i el migdia, tindran lloc
d'altres activitats lúdiques
com el 1r Concurs de

Castells de sorra i un taller de
pintures de personatges
medievals, activitats que
estan destinades a majors de
5 anys. El guanyador del
Concurs de Castells de sorra
guanyaran dues entrades a
port aventura, el segon, dues
al parc aquàtic Costa Caribe i
el tercer, una entrada a Costa
Caribe. La Diada serà aquest
any l'escenari escollit per
l'Ajuntament, per a lliurar el
XXè Premi de Narrativa, Vila
de l'Ametlla de Mar, que
aquest any ha guanyat l'es-

criptor ampostí, Yannick
Garcia Porres amb l'obra,
Barbamecs. A les 13 hores
començarà el concurs de
paelles amb premis pels tres
primers classificats de 150,
120 i 100 respectivament, i
l'obsequi d'una botella de
cava commemorativa per a
tots els participants. Després
de dinar i a les 18h, com a
cloenda de la jornada, el
Grup Escènic de la S.C.E.R
representarà al Castell, la
Llegenda de Sant Jordi.
L'interior del Castell acollirà

durant tot el dia l'exposició,
Camins històrics i tradicio-
nals de les comarques de
Tarragona. Aquesta
serà la 30ª edició d'una festa
popular que va començar
l'any 1982 com una jornada
reivindicativa que demanava
poder accedir a la platja i al
castell per uns camins de
propietat privada i que en el
transcurs dels anys, ha aca-
bat convertint-se en tot un
signe d'identitat de la història
i del caràcter dels ciutadans
de l'Ametlla de Mar.

30 anys de la Diada 
al Castell de Sant Jordi

Diumenge dia 22 d'abril
tindrà lloc a l'Ametlla de
Mar la tradicional Diada
al Castell de Sant Jordi,
jornada festiva que s'em-
plaça a les immediacions
del Castell de Sant Jordi
d'Alfama, just al costat de
la platja, i que congrega
centenars de caleros i
caleres cada any.

Celebració de la Diada al Castell, en edicions anteriors.

cedida

Benifallet: Una visió de conjunt 
sobre la Batalla de l’Ebre

Les  V Jornades Culturals  reuneixen historiadors, documents i objectes de la Guerra 

ACTUALITAT

REDACCIO

La coneguda comèdia de
Woody Allen "Bloqueig
d'un autor de teatre" serà
representada a l'escenari
del Teatre Auditori Felip
Pedrell el proper 28
d'abril a les 20,30 hores.
La representació anirà a
càrrec de la companyía
Bernat Group amb
direcció de Clara del
Ruste. Aquesta activitat
està organitzada per
l'Associació de Veïns de
Sant Llàtzer amb
l'objectiu de recaptar
fons per a les
associacions de Malalts
d'Alzheimer de Tortosa i

de Malalts de Parkinson
de les Terres de l'Ebre,
amb un preu d'entrada de
10 euros (es compta
també amb una fila O per
a aportacions
voluntàries). Les
entrades es troben a la
venda fins el 26 d'abril a
la seu de l'Associació de
Malalts d'Alzheimer
(passeig Moreira, 25) i a
la de Malalts de
Parkinson (av. Cristòfol
Colom, 16-20), així com
a la mateixa Associació
de Veïns de Sant Llàtzer
(carrer Barcelona, 115,
baixos).

Aquest proper diumenge, 29 d’abril, al pavelló Firal d’Amposta,
tindrà lloc la tradicional Paella Popular de MANS UNIDES. 
Totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb l’ONG, i no
puguin assistir al dinar el diumenge, ho podran fer comprant
tiquets FILA 0 a les voluntàries de Mans Unides del municipi.

Actualitat
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Albert ja ha arribat aquesta
setmana a Roquetes. Tot el
que ha passat pel desert del
Sahara marroquí ha tingut re-
compensa. Això difumina el
cansament que ha d’acumular

després de sis etapes amb
tanta exigència física i men-
tal.
Albert feia una valoració ex-
traordinàriament positiva: “a
nivell esportiu, només puc dir

que el balanç és excel.lent.
Quinzè a la General i segon
espanyol. Només puc dir que
estic molt satisfet. I a nivell
personal, m'enduc un campa-
ment d'amics en el que em

van acomiadar com a ‘doc-
tor’. Simplement inoblidable”.
Albert és un alleta inquiet. De
ben segur que ja pensa en el
proper repte. “Efectivament,
ja treballo per al següent però
ara encara no és el moment
per difondre'l. És moment
moment per descansar i dis-
frutar. Ja arribarà el moment
de fer-lo saber”.

‘O Rei’ Albert

Albert Giné ha superat un
altre repte. Fou quinzè en la
general i el segon atleta es-
panyol en la Marató dels
Sables, després d’haver
completat les sis etapes en
les que consistia aquesta
dura prova.

Ha hagut de suportar al-
tes temperatures i tempes-
tes d’arena, uns condicions
que van provocar l’abando-
nament de gairebé un cen-
tenar dels 887 participants
que van començar.

Els objectius, a més dels
solidaris, estan acomplerts
per part de l’atleta ebrenc
que volia millorar la 43ena.
posició de l’any passat. I ho
ha aconseguit amb escreix. 

MARATÓ DELS SABLES

L’atleta roquetenc va acabar quinzè millorant l’anterior participació 

La Rapitenca perd però manté l’avantatge

M.V.

La permanència s’allunya 13 punts

Albert Giné, en una de les etapes, al desert del Sahara marroquí.

COVADONGA CUÉ MDS 2012

He de començar avui parlant de
la Gala dels Premis Ebreliders
que va tenir lloc divendres pas-
sat a la Lira Ampostina. No entra-
ré a fer valoracions de la matei-
xa perquè es podria considerar
que no seria objectiu. Tot i que fa
anys que intento i que demostro
que busco ser-ho. En qualsevol
cas, el debat de l’objectivitat el
deixo per un altre moment. Ca-
dascú pot tenir la seua.

Aquest no és el tema. L’impor-
tant és que aquests Premis do-
nen opció a traure el cap a gent
del nostre territori que ho me-
reix. I que pot passar a ser més
coneguda. 

Es un primer punt. També em
quedo amb l’emoció i el senti-
ment que va existir. Es van viure
moments impressionants. Però
sobre tot, el que em va agradar
van ser les bones vibracions que
vaig notar en acabar l’acte. Hi ha-
via satisfacció general. 

Ho valoro moltíssim. Es bonic
transmetre emocions i il.lusió. I
si ho hem aconseguit, endavant!
Fins als propers Premis. Així ma-
teix, crec que és just remarcar
que en una època complicada
com aquesta que vivim, quan
potser el més fàcil és replegar-

se, Més Ebre i Canal TE mante-
nen l’entusiasme amb esdeveni-
ments com aquest. I amb d’al-
tres que s’aveinen com el
FotoEbre. Per tant, jo també es-
tic satisfet.

D’altra banda, no puc deixar
de mencionar a Albert Giné i la
seua gesta. També és un Ebreli-
der!. I tant. Hem de valorar el que
representa per al nostre territori
poder tenir un ‘atleta de ferro’
tan prop. Esforç, passió, solidari-
tat i un gran treball d’una perso-
na que ho dona tot i que es dei-
xa la pell amb el que fa.
Felicitats, Albert!.

I per acabar, vull destacar la
iniciativa de la directiva de la UE
Aldeana, dissabte passat, fo-
mentant i refermant les bones re-
lacions amb un club veí com el
Camarles. Al camp, els jugadors
es van buidar i van mantenir una
lluita aferrissada. A la grada va
haver-hi rivalitat sana. 

A més, les directives van cre-
ar un precedent que m’agradaria
que existís en altres derbis co-
marcals. L’aperitiu era el de
menys. El que subratllo és la pro-
ximitat i els vincles manifestats
amb una trobada durant el des-
cans. Aquest és el camí. 

Ebreliders, Albert Giné i 
el derbi Aldeana-Camarles

L’opinió de Michel

LA VICTÒRIA DEL VILANOVA HO AGREUJA PRIMERA CATALANA

L’Amposta va perdre diumenge
contra la Gramanet (1-4). Era
l’enèssima final per poder mante-
nir opcions de permanència i,
possiblement, també la darrera.
La situació, amb aquesta derro-
ta, està extremadament compli-
cada. I s’ha agreujat amb la victò-
ria per 1-0 del Vilanova, equip
que marca la zona permanència,
contra el Rubí, en la jornada de di-
mecres. 
Entre el dimecres i ahir dijous es
va completar la jornada 33, que
es va suspendre per la participa-
ció del combinat català amateur
en la Copa Regions UEFA. 
El Vilanova està ara a vuit punts.
Diumenge rebrà el líder, el Prat,
però cal dir que l’Amposta visi-
tarà el filial de l’Espanyol. Per
tant, vuit punts quan en queden
dotze en joc. 

Hi ha possibilitats però aques-
tes ara són quimèriques.  No
obstant, s’ha de seguir. 

Diumenge, Oscar va avançar a
l’Amposta que va tenir altres op-
cions al primer temps. La Grama
va empatar i va fallar un penal en
una fase en què l’Amposta ja vivia
afectat pel gol rebut. A la repre-
sa, després de dues bones opor-
tunitats locals, va venir la jugada
de la jornada quan el lateral dretà
visitant, en un contraatac, va sor-
pendre pel centre a la defensa
avançada dels ebrencs (1-2). El
gol va ser com una gerra d’aigua
freda. I va generar més precipita-
ció. Ramon va poder fer el 2-2,
però no va ser així i l’Amposta va
acabar resignat i impotent davant
d’un rival que sentenciaria (1-4).  

Satisfet

La Rapitenca va perdre diu-
menge contra el Santfeliuenc
(0-1). Primera derrota a casa i
segona en la lliga. Va ser un
matí atipic, amb fort vent. No
va ajudar gaire en un partit
gris en el que els visitants van
estar ordenats defensivament
i en el que van demostrar el
perquè són, juntament amb la
Rapitenca, el millor equip de la
segona volta de la lliga.
El Santfeliuenc va saber guar-
dar roba i va congestionar el
joc dels rapitencs que, mal-
grat no marcar, van merèixer
fer-ho per les ocasions que
van disposar. El cert és que
tot i que la Rapitenca va jugar
contrarellotge, va insistir i va
poder empatar. Però no era el
dia. I no va aconseguir-ho
L’equip té marge d’errada. No
obstant, ja sé sap que una
ensopegada sempre crea
neguit. Malgrat això, la victòria

del Reddis (1-2) a Tàrrega va
reduir el malestar i és que els
de Teixidó segueixen mante-
nint la mateixa distància sobre
el segon classificat: 13 punts.
Per tant, el treball terapèutic
d’aquesta setmana, per assi-
milar la derrota i estar-ne pre-
parat per ella, ha pogut existir
però amb calma. La Rapitenca
es desplaça demà al camp del
filial del Reus, el Reddis (17 h).
Finalment, dir que el president
de la Rapitenca, Ramon
Muñoz, va estar a Canal TE i
va avançar que hi haurà dèficit
en aquesta temporada. 

“Estic molt content,
tant en l’aspecte

esportiu com en el
personal”

Proper repte

“Ja hi treballo per ò és
aviat per manifestar-lo.

Ara és moment de
descansar i gaudir-ne”

La derrota del Tàrrega
comporta que es

mantingui la distància,
amb una jornada menys

per davant

Distància

Van guanyar i agafen aire

Tortosa i Ascó, ok
PRIMERA CATALANA

El Tortosa va guanyar la
Iberiana (3-2). Una victòria tras-
cendental i també treballada en
una confrontació en la que el
jove equip, amb baixes, va fer
un màster de maduresa. Una
maduresa que demostra que
té. I és que ha fet un curs acce-
lerat en una temporada difícil
però, a la vegada, meritòria.
El partit no va poder començar
pitjor. L’àrbitre va xiular un penal
inexistent per un acció en la que
Povill va anticipar-se al davanter
rival. El porter de Paüls aturava
el llançament. Posteriorment, el
guió del partit li va anar força bé
al Tortosa. L’equip va jugar ben
col.locat en una fase en què no
hi havia un dominador clar. La
Iberiana volia guanyar metres i
el Tortosa va tenir la trampa
ben preparada amb contraa-
tacs letals que van fer forat.
Joan i Marc Baiges, primer, i
Sergi Ventura, després, van

propiciar-los. Amb el 2-0, una
altra acció de Ventura (va estar-
sensacional) per l’esquerra va
comportar el 3-0, obra de Marc
(28’). No obstant, un altre penal
discutible va posar núvols a la
tarde, abans del descans. A la
represa, aviat, la Iberiana feia el
3-2. El Tortosa, tot i la mitjana
d’edat, va tenir ofici. Va saber
estar un dia que calia (bona
feina de mentalització) i va
saber travar un duel que va
tenir més interrupcions. Al final,
tres punts d’or. Marc Alegre,
sancionat, i Borrull (ha pogut dir
adéu a la temporada) i Albert
Arnau, lesionats, van ser baixa.
El Tortosa visita diumenge el
Sants. Queden set finals, contra
rivals directes. L’equip està fora
de la zona de descens però la
classificació està ajustada. Es
el mateix cas de l’Ascó. Va gole-
jar al cuer Olesa (5-0) i ha aga-
fat aire. Però no es pot badar.

La zona de
permanència està ara a

vuit punts

Queden 4 partits
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L’Alcanar, amb les baixes de Genís, Tena, Edu Aguilar i Pau Trinquet,
va empatar contra el Morell, segon classificat (1-1). Els canareus,
després de dues derrotes, necessitaven retrobar-se i també no des-
penjar-se de la part alta de la taula, dins de la pugna en la lluita per
repetir per tercer any seguit la tercera plaça. El cert és que, tal com
va acabar el duel, l’Alcanar mereixa més. Va millorar.  
El Morell, ben posat i amb ofici a la zona de creació, controlava el
duel i es va avançar amb un gol de Pere (33’). Però a la represa,
amb el vent en contra (el fort vent va deslluir el joc), els visitants van
anar cedint fins trobar-se molt prop de la seua porteria. Alfonso Ro-
yo va posar més artilleria i va arriscar. L’Alcanar va insistir i Carlos
Gilabert va empatar, arran d’un córner. Les millors opcions van ser
locals, amb tret de Saul, que tornava, al pal. 
Recuperació canareua per visitar el líder, demà. 

L’Alcanar salva un punt contra el Morell
en un partit en què mereixia més

SEGONA CATALANA. GILABERT EMPATA

El Roquetenc va guanyar el Cat-
llar (2-1) i és setè. Va tornar a fer-
ho després de quatre jornades
(2 punts de 12). Guillermo Ca-
marero, el tècnic, considerava
que “va ser un partit marcat pel
gol rebut al minut 1. Ens vam re-
cuperar i vam fer una bona pri-

mera part, amb ocasions i ritme
de joc”. Dani i Brigi, aquest da-
rrer de vaselina, van marcar els
gols. A la represa, “el ritme va
baixar però vam treballar bé i no
vam passar angúnies” Franklin,
Barrufet y De la Torre por san-
ción van ser baixa.

El Roquetenc recupera la dinàmica
guanyadora després de quatre jornades

SEGONA CATALANA

El Catalònia va perdre a Bonavista (3-1) i segueix dins d’un espiral de re-
sultats negatius que l’han situat molt prop (a dos punts) de les posicions
compromeses. “Vam fer el pitjor partit en el moment menys oportú. No
vam saber estar a l'altura”, deia Talarn. Leandro va marcar el gol d’un Ca-
talònia que no va saber reaccionar al camp del cuer. Les dues properes
jornades són decisives. Demà a casa contra la Canonja i després amb el
Vilaseca. Les baixes, preocupants: R. Castells, R. Zaragoza, Joel, Subi (lli-
gaments del genoll), Baila i Iniesta.  

El Catalònia afronta un partit amb doble
valor, demà contra la Canonja

2 PUNTS DE 21 I LA SITUACIÓ QUE ES COMPLICA

L’Olímpic, penúltim, rebrà diumenge el cuer, el Bonavista. Les op-
cions de permanència passen per una victòria. La salvació està ara
a cinc punts i no guanyar podria deixar-la molt lluny. A més, és l’ini-
ci d’un micro-cicle de partits determinants per a l’Olímpic: Bonavis-
ta, Canonja i Vilaseca. Els de Narcís van perdre diumenge a Gande-
sa. Un derbi que es va trencar aviat. El gandesà Genís va fer l’1-0.
L’Olímpic es va quedar amb deu (expulsió d’Edgar) i amb el partit
obert, a la represa, Roger (2) i Gumiel van marcar els gols (4-0). 

L’Olímpic comença ‘la seua lliga’
contra el cuer, el Bonavista

LA SALVACIÓ PASSA PER GUANYAR

El Jesús i Maria rebrà diumenge
el Gandesa (19 h). Dos equips
que podríem considerar, per la
temporada que estan fent, reve-
lacions. O dels destacats a la
categoria. Els de l’Aube són cin-
quens. Els gandesans, tercers.
Dos punts de distància. El Gan-
desa només ha perdut un partit
en el que portem de segona vol-
ta (25 punts de 30). Estan a set
de la segona plaça. Lluny però

encara amb opcions, depèn del
resultat de diumenge vinent. El
Jesús i Maria, fins dissabte pas-
sat, portava tretze jornades
sense perdre. Amb la derrota al
camp del líder, Torredembarra
(3-0), es queda ja massa distant
de la segona plaça. La lluita i
l’incentiu, en qualsevol cas, és
la tercera. Per tant, diumenge,
a l’Aube, s’espera un gran duel,
entre dos equips que, alliberats,

han de gaudir i fer gaudir d’una
bona tarde de futbol. Si només
comptem la segona volta de la
lliga, juguen el segon contra el
primer classificat.

El Jesús i Maria, com ja hem
informat, va perdre a Torredem-
barra. Segons David Torres,
tècnic de l’equip, “en general,
va ser un partit en el que no
vam estar a l’alçada. La tempo-
rada nostra ja està feta i estem

molt satisfets pel treball i l’es-
forç que s’ha fet. Però teníem
il.lusions en aquest partit i no
vam jugar amb l’actitud ne-
cessària. Haurem de millorar i
recuperar la línia que portà-
vem”. 

Pier i Francesc van ser baixa
dissabte. 

Duel de revelacions
El Jesús i Maria rebrà el Gandesa, diumenge (19 h). Cinquè contra tercer

S’ENFRONTEN EL SEGON CONTRA EL LÍDER DE LA SEGONA VOLTA 

El Jesús i Maria va perdre dissabte a Torredembarra (3-0).

CANAL TE

La segona plaça queda
lluny, després dels resultats

de la darrera jornada. La
lluita estarà per la tercera

Tercera plaça

El R. Bítem va golejar diumen-
ge el Salou (0-4). Ja fa nou jor-
nades que no perd (tres victò-
ries seguides) i és quart, a
punt de la tercera plaça. La
millora de l’equip l’aproxima a
les seues expectatives i, en
general, comporta una sego-
na volta força interessant (19
punts de 30).

Diumenge vinent rebrà un
altre equip recuperat i que en
la segona volta ha estat molt
més regular (16 punts de 30):

el CD la Cava. Un derbi sem-
pre apassionant i que en
aquesta ocasió no serà una
excepció.

La Cava va golejar diumen-
ge el Calafell (4-0), amb gols
de Ferran (2) i de Jaime (2). El
pichichi està fent una campan-
ya excepcional (17 gols).

El partit va anar segons el
guió establert. La Cava va sa-
ber mastegar-lo al primer
temps i va decidir a la repre-
sa, quan va trencar-se. El Ca-

lafell es va quedar amb deu, ja
al segon període, i la Cava va
sentenciar amb el 3-0. Amb el
Calafell, que acabaria en vuit,
ja fora de contexte, arribaria
el quart gol. 

Per part dels de Bítem, dir
que, a Salou, van acabar im-
posant-se però que “el partit
no va ser tan còmode com el
resultat indica. Vam haver de
treballar molt en l’aspecte de-
fensiu per contrarrestar l’em-
penta i el joc agressiu del ri-

val”, recordava Nacho Pérez,
tècnic de l’equip. Javi Asín,
que tornava, va fer el 0-1. A la
sortida d’un córner, molt tan-
cat, un defensa local va intro-
duir la pilota a la seua porteria
(0-2). Cristian i Mohan van cul-
minar la golejada. 

R. Bítem-la Cava, quin derbi!!!
L’objectiu: millorar encara més a la taula. Diumenge (17 h)

SEGONA CATALANA

Els de Nacho, quarts, fa
nou jornades que no

perden, i han guanyat els
tres darrers partits. La

Cava, amb Jaime i Ferran
en plena forma, va

golejar el Calafell (4-0).

Trajectòria
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El Deltebre, després de quatre derrotes, respira en guanyar a Godall
(1-5). Roso (2), Reverté (2) i Iker van marcar. Diumenge vinent, els de
Ballano afronten una nova final per poder assegurar la permanència.
Partit amb doble valor de punts davant d’un Ulldecona que va empatar
amb l’Horta (1-1) i que s’hi jugarà moltes de les seues opcions. 

Deltebre i Ulldecona afronten una final
per la permanència, diumenge

TERCERA CATALANA

El Perelló va golejar el Móra la Nova (5-0). Mohedano (2), Nico, Oriol i
Marsal van marcar pels de Molinos que van trobar la inspiració que els
ha mancat en altres confrontacions a casa. Van ser més efectius i,
amb el marcador a favor, van trobar-se còmodes. Amb 12 punts de
15, el Perelló ja està estabilitzat. Es vuitè. 

El Perelló ja viu tranquil amb la golejada
al Móra la Nova (5-0)

TERCERA CATALANA

El derbi entre Aldeana (novè) i Camarles (quart) no va decebre. Bon
ambient, rivalitat sana i dos equips amb ganes i il.lusió de guanyar.
Sensacional. La primera opció fou camarlenca però l’Aldeana, arran
d’un penal que va transformar Ivan, va canviar la direcció inicial del
derbi. Sergio, amb un gol marca de la casa, va ampliar les distàncies
abans del descans. A la represa, el derbi va tenir un ritme de catego-
ria superior. El Camarles va obligar als locals a defensar més enrera.
Però no va encertar en les dues opcions que va tenir. L’Aldeana, amb
espais, va sentenciar a poc del final amb un gol espectaular de Ser-
gio. Sang freda i qualitat. Marc Prades, pichichi del grup, va reduir
distàncies. I l’Aldeana va perdonar més gols en temps afegit. 3-1 i un
derbi que fou gran per tot. Principalment per l’actitud dels jugadors.  

L’Aldeana s’emporta un derbi vibrant
contra el Camarles

TERCERA CATALANA

El Santa Bàrbara va guanyar el Pinell (2-1) en un partit que es va
decidir a la represa gràcies a l’encert de Quique Cornejo. Corne-
jo va fer l’1-0 però Julio va empatar. En temps afegit, una xilena
del veterà davanter va suposar el 2-1. El Santa ha sumat 29 de
36 punts. Es setè. Informar que avui hi ha assemblea de socis a
S. Bàrbara per obrir el periode de presentació de candidatures.
Caldrà veure si l’alternativa que sembla que existeix es confirma. 

D’altra banda, destacar la ratxa del Sant Jaume (22 punts de
30). Va guanyar al camp del Catalònia amb un gran gol de Fouat
i un altre de Chupo (p). El porter Pau Alegria fou el millor dels lo-
cals. El Sant Jaume, en la segona volta, és el tercer classificat
(amb la Sénia). El Santa, el segon. 

Santa Bàrbara i Sant Jaume, els equips 
més en forma, juntament amb el líder

TERCERA CATALANA

L’Ampolla va guanyar, en par-
tit disputat a Gandesa pel tan-
cament del camp corberà, i
és més líder (1-2). Albert
Gordo va liderar la victòria
amb dos gols. El primer psi-
cològic (minut 44’) i el segon
a la represa. El Corbera va
reduir distàncies arran d’un
penal que va suposar expulsió
de Dani. Moreno va fer l’1-2.
Però l’expulsió posterior de
Moreno va minvar la possible
reacció del Corbera i
l’Ampolla va sumar tres punts
més. L’equip de Cotaina no

perd des del 4 de desembre i
ha sumat 24 de 30 punts pos-
sible en el que portem de
segona volta. Es un líder
ferm. 
El seu triomf, a més, va anar
acompanyat d’altres resultats
favorables. La Sénia, segon
classificat, va perdre a Vilalba
(2-0). Albert, al primer temps,
i Abdul, al segon, van marcar
pels de Gaspar. Fou un partit
tens i crispat amb interrup-
cions i batussa inclosa. Des
de la Sénia han lamentat “l’ac-
titud agressiva i violenta del

conjunt i de part de l’afició
locals. I també actituds i actes
antiesportius com  pilotes que
no estaven en condicions i
que es van utilitzar per a
jugar”. Des de Vilalba s’aclaria
que “els primers que van fer
entrades dures i agressions
van ser jugadors de la Sénia i
això és el que va poder escal-
far el partit. Va ser així”. 
El Vilalba s’acosta, amb la
victòria, a la quarta plaça. 
L’Ametlla, per la seua part,
passa per un moment compli-
cat (11 punts de 30). Norbert,

Tono, Morillo, Manel, Jerez,
Pagà, Angel, Arnau, Ivan i Alex
són les baixes existents.
L’equip té una mitjana d’edat
que sembla més un juvenil. El
Tivenys, necessitat i molt
posat, va fer mèrits per pun-
tuar. 
Anava guanyant però els de la
Cala van empatar (2-2).

L’Ampolla s’acosta a l’ascens
Es més líder després de la victòria contra el Corbera (1-2) i els resultats de la Sénia i l’Ametlla

TERCERA CATALANA

Em deia aquesta setmana un filòsof del futbol
com és Cèsar, secretari del Santa Bàrbara,
que ell divideix la temporada en tres cicles,
fins a Nadal, de Nadal fins a Setmana Santa i
de Setmana Santa a final de temporada.
Si un equip no va bé, cal fitxar al desembre.
Així ho van fer a Ulldecona,  cuer en la segona
volta. Si un equip va malament com l'Ascó, cal
canviar l'entrenador, resultat que gairebé sem-
pre resulta nul; l'Ascó en la segona volta està
cuer. No hi ha matemàtica en el futbol, els resultats s'aconsegueixen
partit a partit, entrenament a entrenament, és un treball de llarg ter-
mini. Va començar malament el Jesús i Maria i el R.-Bítem i estan
entre els quatre primers de la segona volta. El Tortosa, que té un
equip just per a aquesta categoria, està realitzant una segona volta
de meitat taula. Va començar malament el Santa Bàrbara i és
el millor equip de la segona volta, es va recuperar l'Aldeana i un Sant
Jaume que amb un equip ple de juvenils i el tàndem d'entrenadors,
Harry- Robert (El duo dinàmico) fa miracles en aquesta segona volta.
On es veuen els resultats és en aquesta segona fase, la segona volta
on les últimes deu jornades es decideix el campionat. L’Ametlla que
era líder solitari, tant que es va avorrir, li va passar
l'Ampolla i després La Sénia, i és l'equip onzè de la segona volta.
Quan un equip es desinfla de vegades ho fa en picat. No és culpa de
Balfegó, ni dels jugadors, és del futbol que fa que de vegades la pilo-
ta entri o no entri. 
En general, quan es perd se li dona la culpa als àrbitres, quan guan-
yen 5-0, l'àrbitre va estar meravellós. Quan porten 365 dies sense
xiular-li un penal al Madrid és que alguna cosa passa. Com vaig dir el
Madrid serà campió aquesta temporada per decret llei. 
Aquesta setmana els vaig a donar una gran notícia. Des del portal de
ICOMPETICION, en totes les seves lligues des de la 1a. catalana a la
4a catalana, des del juvenil fins als prebenjamins, des del futbol feme-
ní passant pels veterans, hem batejat la SUPER BASE DE DADES.
Podran veure els qui són els millors equips de la primera volta, sego-
na volta, els més golejadors, els menys golejats, els millors visitants,
els millors locals i per a la propera temporada volem triplicar
aquesta informació, volem que l'ordinador de cada entrenador del
seu equip estigui en ICOMPETICION. Només he corregut una marató
en la meva vida, no ho vaig fer malament. 4 hores i 36 minuts, 42
quilòmetres en la meva esquena, vaig trigar tres dies a baixar les
escales. El mèrit d'aquesta carrera no és quedar primer, és acabar-
la. Això és el futbol, al final el que importa és competir, és gaudir, és
emocionar-se, és passar 90 minuts divins. Sense futbol no hi ha vida
en molts pobles d'aquestes comarques, el futbol, com deia
en la columna de fa unes setmanes, és una religió en moltes pobla-
cions de la Terra Alta. Si fan falta 2000 euros per al futbol, es fa una
recol·lecta i apareixen en una hora i si un diumenge cal dir-li mil vega-
des, mil paraules meravelloses a l'àrbitre i no tan meravelloses, es
diuen. És la passió, és la vida, és el futbol. VISCA EL FUTBOL.
La setmana passada vaig avisar que en aquesta hi hauria una colum-
na 'bomba'. Més intriga... serà per la vinent.

ELS MILLORS EQUIPS DE LA 2a VOLTA

Els últims seran els primers
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Els de Cotaina tenen
set punts d’avantatge

Set punts

He llegit el seu article titulat Punto Pelota i el Barça, i em prenc la molèstia de respondre algunes asseveracions seves. Per començar si el Barça ha deci-
dit retirar les acreditacions no és (segons Vè ) per aquest muntatge frívol i divertit, no ens enganyem. Ara volen fer creure que tothom és un clam con-
tra el veto del Barça, confonen el món amb el Madrid (i amb Espanya )Vè. amb aquesta retirada d'acreditacions posa en dubte la frase " Més que un
club", això ha de ser cosa dels aires de la meseta!!. Vè. diu que a les 12 de la nit és una tertúlia canyera amb dos bàndols, dos bàndols?? Qui ho hagi
vist algunes vegades s'adonarà que sempre són un o dos"culés domesticats" que tenen enfront 5, 6 o 7 ón alguns en compte de parlar borden, també
está l'ex arbitre Ramos Marcos, quin barcelonista no se’n recorda de Ramos Marcos ? Vè. diu que tant de bo haguessin mitjans escrits i radiofònics
com Punto Pelota. Si i ja posats també més Gatos al agua, perqué no ? Sr. Celma, si m'ho permet li comentaré unes coses. Com bé sap Vè. Punto
Pelota és un programa de Intereconomia i suposo que Vè. s'haurà assabentat, suposo, de l’"estima" de Intereconomia al nostre país. I seguint la línia edi-
torial del Gato al agua, però en clau " esportiva" Punto Pelota està fet única i exclusivament per danyar la imatge del Barça i de les seves figures " sobre-
tot a Messi i a Guardiola" i rentar la imatge del R. Madrid, i és capdavanter d'audiència perquè allí es diu de tot menys bonic del Barça, és un programa
escombraries enfocat a desestabilitzar al Barça, representa la desfachatez, la poca vergonya, la tirania i altres qualificatius despectius per intentar de
forma rastrera desprestigiar i desestabilitzar a un club que ara com ara està a anys llum del seu rival,per donar mala imatge de tot el que està relacio-
nat amb el Barça,amb manipulacions de fotos i videos , negant l'excel·lència del millor equip de la història per enveja nacionalista, crispen,
tergiversen,manipulen, insulten, difamen,i falten a la veritat per tractar d'enfonsar, desprestigiar i embrutar al Barça,el denigren, critiquen, desmereixen,
per bavejar amb el rival, idolatren la morbositat i les seves audiències amb el tracte vexatori al Barça amb barbaritats tals com defensar el dit al ull a
Tito Vilanova, la trepitjada de Pepe a Messi,on porten al plató la pancarta dient alló de MOU TU DEDO NOS SEÑALA EL CAMINO no són dignes d’es-
mentar la paraula DIGNITAT ni estan en condicions de donar lliçons d’això a ningú, és una vergonya que tirin els diners en programes com aquest on el
seu objectiu es fer madridisme a força de patétiques crítiques al Barça,de patétiques comparacions amb el Barça, de patétiques tergiversacions contra
el Barça. Autoproclamarse periodista, tenir un microfon,una freqüència no dóna dret a tot,el que deurien de fer es respectar el codi deontològic de la
professió, igual que el Madrid decideix canviar els banys ( pel que s’aveïna, alló del “ canguelo “), el Barça també pot decidir qui entra i qui no. O es que
es creuen aquests que som ximples ? Es incomprensible que existeixi un programa com aquest on es diuen tantes mentides, és un insult a la intel-ligèn-
cia de l’esser humà el que allí es diu i com es diu.És escombraries portades a la seva màxima expresiò on l’únic que fan és fer-li el joc brut a don Florentino.
El que tendrien que fer és fitxar a Belén Esteban, amb la finalitat de montar el “ chou “ i poder passejar-ho per les festes majors dels pobles d’Espanya
amb la finalitat de donar espectacle. Sr.Celma Vè diu que li dona suport a Punto Pelota i que li fa un homenatge, li respecto la seva opinió, faltaria més
!! ! Ara on li dono tota la raó del món es quan diu que aquest programa ha creat un estil on no té cap imitador que li arribi a la sola de les sabates (un
estil on entre altres demés coses es diu que Guardiola mea colonia , on es diu que Messi es un noi limitat etc etc ). Aquí vostè ha dit una de les
coses més certes que mai podrà dir, afortunadament. Bé Sr. Celma, espero i desitjo que tot el que he comentat li serveixi a Vè. per treure alguna refle-
xió i si no està d’acord amb mi en alguna cosa, parlem-ne? Molt atentament.

Josep Rodriguez
Tarragona

Carta oberta al Sr. Joaquin Celma

1a catalana
RAPITENCA 21

SANFELIUENC 21
IBERIANA 20
MARTINENC 19
JUPITER 18
OLIMPIC  17
TARREGA 16
V.ALEGRE 16
VALLS 16
TORTOSA 14
SANTS 11
ALMACELLES 11
VILASECANS 11
REDDIS 10
ASCO 9
TORREFORTA 9
IGUALADA 8
OLESA    8

2a catalana
GANDESA 25
J.MARIA 23
TORREDEMBARRA 22
REMOLINS 19
ALCANAR 17
MORELL 16
LACAVA 16
ROQUETENC 15
CAMBRILS 14
C.CLAR 13
VILASECA 13
CATLLAR 10
CATALONIA 9
CANONJA 9
BONAVISTA 9
SALOU 9
CALAFELL 7
OLIMPIC 6

3a. catalana
AMPOLLA 24
S.BARBARA 23
LASENIA 22
S.JAUME 22
VILALBA 21
PERELLO 18
ALDEANA 18
CAMARLES 17
PINELL 12
AMETLLA 11
M.NOVA 10
DELTEBRE 10
CORBERA 9
HORTA 9
TIVENYS 9
ULLDECONA 6
CATALONIA 5
GODALL 4
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PRÒXIMA JORNADA 
Avui divendres

Pinell-l’Ametlla (20.30 h)
Dissabte

Móra Nova-Vilalba (16.30 h)
Tivenys-Aldeana (17.15 h)

Horta-Santa Bàrbara (17.30 h)
Diumenge

La Sénia-Godall (17 h)
Sant Jaume-Perelló (17.30 h)
l’Ampolla-Catalònia (16.30 h)
Camarles-Corbera (16.45 h)

Deltebre-Ulldecona (17 h)

RESULTATS

27a jornada Tercera catalana

L’Ametlla-Tivenys 2-2

Catalònia-Sant Jaume 0-2

Aldeana-Camarles 3-1

Corbera-L’Ampolla 1-2

Godall-Deltebre 1-5

Vilalba-la Sénia 2-0

Perelló-Móra Nova 5-0

Santa Bàrbara-Pinell 2-1

Ulldecona-Horta 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ampolla 27 49 19 64

2. la Sénia 27 52 28 57

3. l’Ametlla 27 63 27 54

4. Camarles 27 51 36 48

5. Vilalba 27 54 40 46

6. Sant Jaume 27 47 33 44

7. S. Bàrbara 27 48 42 42

8. Perelló 27 48 35 40

9. Aldeana 27 44 44 40

10. Pinell 27 59 48 39

11. Horta 27 59 48 38

12. Móra la Nova 27 54 51 34

13. Deltebre 27 40 45 31

14. Tivenys 27 36 60 25

15. Ulldecona 27 30 53 23

16. Corbera 27 38 63 22

17. Catalònia 27 32 83 16

18. Godall 27 36 78 14

Tercera catalana

RESULTATS

6a jornada Quarta catalana. 

Play off ascens.

R. Bítem-Atlas 0-1

Campredó-Flix 0-0

Bot-Benifallet 2-3

PROPERA JORNADA 

Flix-R. Bítem (diu 16.45 h)

Atlas-Bot (diu 17 h)

Benifallet-Campredó (diu 17 h)

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campredó 6 8 1 14

2. Atlas 6 8 4 12

3. Benifallet 6 8 11 9

4. Flix 6 8 6 8

5. R. Bítem 6 5 9 6

6. Bot 6 7 13 3

RESULTATS
7a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 1
Benissanet-Alcanar 3-0
Rasquera-Xerta 0-0
Tivissa-Roquetenc 2-3
Ginestar, descansa

PROPERA JORNADA (15-4)

Benissanet-Ginestar (diu 16 h)

Tivissa-Alcanar (diu 17 h)

Rasquera-Roquetenc  (diu 17.15 h)

Xerta, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 6 15 7 15

2. Benissanet 6 15 5 13

3. Roquetenc 6 11 9 12

4. Tivissa 6 16 15 9

5. Ginestar 6 9 10 7

6. Rasquera 6 5 12 4

7. Xerta 6 5 18 1

Quarta catalana

Carlos Gilabert va fer el gol de l’empat de l’Alcanar, contra el Morell.

Els
resultats

de la
jornada

La possibilitat per als
equips ebrencs de lluitar

per la segona plaça queda
més lluny després dels

darrers resultats.

Segona catalana
PRÒXIMA JORNADA  

Masnou-Terrassa
Europa-Balaguer

Gavà-Olot
Santboià-Muntanyesa

Manlleu-Vilafranca
Espanyol-Amposta (diu 12 h)

Gramanet-Rubí 
Pobla Mafumet-Vic

Vilanova-Prat
Cornellà-Castelldefels

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 33 20 7 6 47 21 67
2. Espanyol 34 16 12 6 55 24 60
3. Pobla Mafumet 34 16 10 8 47 25 58
4.  Terrassa 34 15 9 9 62 46 54
5. Manlleu 33 15 9 9 62 46 54
6. Santboià 34 14 9 11 39 38 51
7. Vilafranca 33 15 6 12 44 48 51
8. Cornellà 34 12 14 8 47 34 50
9. Rubí 34 13 7 14 56 47 46
10.  Gavà 34 12 10 12 42 45 46
11. Castelldefels 33 12 10 11 42 40 46
12. Olot 33 11 10 12 45 48 43
13.  Balaguer 34 11 9 14 30 49 42
14. Europa 34 11 8 15 31 38 41
15. Vic 34 10 11 13 40 43 41
16. Muntanyesa 34 9 13 12 35 48 40
17. Vilanova 34 9 11 14 37 49 38
18. Gramanet 33 9 8 16 38 47 35
19. Amposta 34 8 6 20 47 70 30
20. Masnou 34 5 9 20 31 57 24

Tercera divisió RESULTATS
34a jorn, 3a divisió

Vic-Vilanova               1-1

Balaguer-Gavà           1-3

Muntanyesa-Manlleu     0-1

Rubí-P. Mafumet         1-3

Prat-Cornellà              2-1

Castellde.-Masnou       2-1

Terrassa-Europa          0-0

Olot-Santboià              1-3

Vilafranca-Espanyol      1-3

Amposta-Gramanet     1-4

RESULTATS
33a jorn, 3a divisió

Pobla-Amposta          3-2

Masnou-Europa           0-1

Gavà-Terrassa             0-0

Santboià-Balaguer        0-0

Manlleu-Olot                ahir

Espanyol-Muntanyesa    2-0

Gramanet-Vilafranca      ahir

Vilanova-Rubí               1-0

Cornellà-Vic                 0-1

Castelldefels-Prat         ahir

PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Vista Alegre

Reddis-Rapitenca (dissabte 17 h)

Valls-Tàrrega 

Martinenc-Júpiter

Olesa-Olímpic

Iberiana-Ascó (diu 12 h)

Sants-Tortosa (diu 12 h)

Torreforta-Almacelles 

Viladecans-Igualada

RESULTATS

26a jornada, Primera catalana

Rapitenca-Santfleliuenc 0-1

Júpiter-Valls 4-1

Ol. Can Fatjó-Martinenc 1-0

Ascó-Olesa 5-0

Viladecans-Torreforta 5-1

Igualada-Vista Alegre 3-4

Tàrrega-Reddis 1-2

Almacelles-Sants 2-0

Tortosa-Iberiana 3-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Rapitenca 27 42 14 61

2. Tàrrega 27 49 34 48

3. Júpiter 27 61 36 48

4. Martinenc 27 44 35 44

5. Vista Alegre 27 50 44 43

6. Santfeliuenc 27 32 32 42

7. Iberiana 27 46 45 40

8. Reddis 27 39 36 40

9. Sants 27 40 37 37

10. Valls 27 35 44 36

11. Ascó 27 45 33 35

12. Tortosa 27 43 46 34

13. Almacelles 27 41 43 33

14. Viladecans 27 36 40 32

15. Torreforta 27 47 53 32

16. Igualada 27 44 53 31

17. Ol. Can Fatjó 27 26 39 30

18. Olesa 27 21 74 14

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Calafell-Morell (16 h)
Camp Clar-Vilaseca (17 h)
Catalònia-Canonja (17 h)

Torredembarra-Alcanar (16.30 h)
Diumenge

R. Bítem-la Cava (17 h)
Catllar-Salou (12 h)

Cambrils-Roquetenc (17 h)
Olímpic-Bonavista (17 h)

Jesús i Maria-Gandesa (19 h)

RESULTATS

27a jornada, Segona catalana

Roquetenc-Catllar 2-1

Torredembarra-J. i Maria 3-0

Bonavista-Catalònia 3-1

Canonja-Camp Clar 0-2

Alcanar-Morell 1-1

la Cava-Calafell 4-0

Salou-R. Bítem 0-4

Vilaseca-Cambrils 3-1

Gandesa-Olímpic 4-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 27 61 23 61

2. Morell 27 63 34 57

3. Gandesa 27 54 36 50

4. R. Bítem 27 58 36 49

5. Jesús i Maria 27 51 39 47

6. Alcanar 27 53 45 45

7. Roquetenc 27 48 42 43

8. la Cava 27 49 51 41

9. Salou 27 39 45 39

10. Catllar 27 45 46 38

11. Camp Clar 27 40 47 34

12. Catalònia 27 42 43 30

13. Cambrils 27 47 48 30

14. Calafell 27 34 54 29

15. Vilaseca 27 37 54 28

16. Canonja 27 24 38 23

17. Olimpic 27 37 59 23

18. Bonavista 27 27 70 14

RESULTATS
7a jornada Quarta catalana. Copa TE.
Grup 2

la Cava-Arnes 1-3

la Galera-Jesús i Maria 1-3

Deltebre-Batea 0-2

PROPERA JORNADA  

la Galera-Deltebre (diu 17.15 h)
Ascó-Jesús i Maria (diu 16 h)

Arnes-Batea (diu 17.15 h)
la Cava, descansa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 6 22 8 13

2. Jesús i Maria 6 15 10 13

3. Ascó 6 16 10 10

4. Arnes 6 16 17 9

5. la Cava 6 6 11 7

6. la Galera 6 7 7 6

7. Deltebre 6 2 21 1
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DIUMENGE, A JESÚS

El pilot  ulldeconenc lidera
amb un punt d’avantatge el
Campionat d’Espanya de Trial
després d’imposar-se en la
tercera prova, disputada a Lo-
zoyuela (Madrid). Raga va aca-
bar per davant de Toni Bou,
segon classificat en la prova i
també en la general. 

Raga, líder Estatal 

El cap de setmana passat van tenir lloc a la Ràpita els preliminars i se-
mifinals de Twirling. Amb motiu de l’ajornament de les competicions
fins que no quedés aclarida la nova situació directiva de la Federació,
es va haver de celebrar una doble jornada en una. Els atletes classi-
ficats disputaran la final el cap de setmana del 28 i 29 a Camarles,
organitzada pel Club Twirling de Deltebre. El nou president de la Fede-
ració, com ja es preveia, és Rafel Rodrigo (Blanes). Hi ha representa-
ció ebrenca a la junta amb Mireia (Ulldecona), Salomé (Deltebre) i An-
gi (Tortosa). Angi serà, a més, la Directora de l’Escola Catalana. 

Preliminar i semifinal de Twirling

El sènior femení va guanyar el Manresa 6
CLUB VOLEI ROQUETES

El Delta Sposting va vèncer a Riba-roja (0-3) amb gols de Clemente (2) i de Marc Nivera. Tot i les bai-
xes de Ruben i d’Allbert Miró, l’equip va adaptar-se força bé al partit jugant amb molta intensitat defen-
siva. Els tres gols van ser el premi a la bona feina i el ritme de joc imprès. El Delta Sporting va tenir
més ocasions. Ara és líder amb 6 puns , juntament amb el Reus Masip, Altafulla 4, platense 1 i Marçà
i Riba-roja 0. Proper partit a Marçà, diumenge al matí.

Delta Sporting. Victòria a Riba-roja (0-3)

Aldeana-Alcanar, 7-1
Falset-la Cava, 2-4
Benifallet-Tortosa Ebre, sus
S. Bàrbara-Rapitenca, 0-3
Gandesa-Olímpic, 1-5
Ginestar-Arnes, 2-8
R. Bítem-Jesús i Maria, 3-0
Ulldecona-Masdenverge, 10-0 
Classificació: Ulldecona, 71; la Cava,
67; Arnes, 55; Rapitenca, 52; Tortosa
Ebre, 45; Falset, 44; S. Bàrbara, 39;
Aldeana, 38; R. Bítem, 34; Ginestar,
30; Gandesa, 24; Benifallet, 23; Jesús
i Maria, 15; Masdenverge, 14; Olimpic,
9; Alcanar, 3. Propera jornada
(partits ajornats que s’han de jugar):
Masdenverge-R. Bítem; J. i Maria-
Benifallet; la Cava-Santa Bàrbara; Arnes-
Olímpic; Tortosa Ebre-Aldeana;
Ulldecona-Gandesa; Rapitenca-Ginestar;
Alcanar-Falset.

Es mantenen les distàncies

FUTBOL FEMENÍ

El Campredó va empatar amb el Flix
(0-0). Un punt que té molt valor per als
de David ‘Cuquet’ que, d’aquesta
forma, estan a sis punts del quart
classificat quan resten quatre
jornades. Va ser un partit igualat, amb
fases de tensió, que va tenir
alternatives i també jugades
discutides. El Flix surt ara de la zon
d’ascens. L’Atlas, per la seua part, va
fer un altre gran pas endavant en
guanyar a Bítem (0-1). Un gol de
Mourad va ser decisiu en un duel
obert i disputat amb molta intensitat.
L’Atlas va informar dimarts a Canal TE
que, segons ells, no havien rebut el
mateix tracte que “nosaltres vam
oferir a l’anada”. Finalment, el
Benifallet va remuntar un 2-0 a Bot i va
sumar tres punts que el col.loquen,
ara per ara, en posició d’ascens. 

Campredó, més prop

QUARTA CATALANA

Aquesta setmana només van jugar les noies del volei Roquetes ja que el partit del Sènior Mas-
culí es va ajornar per avui divendres, quan jugaran al pavello de Roquetes a les 19'30. 

El sènior femeni, demostrant un bon estat de forma i en un partit molt complet, va superar el
Manresa 6 guanyant per 3-1 amb parcials (25-17,18-25,25-20 i 25-22). Amb aquesta victoria
es col.loca en tercera posicio de la classificació.
La proxima jornada es desplaça al camp del Monjos "B" i el sènior masculi, com ja hem dit
abans, avui per la tarda rebrà a l'ARC Blume i demà dissabte a la tarda es desplaça al camp
del Sant Pere i Sant Pau.

Aquest diumenge 22 d’abril
es durà a terme la VI Troba-
da anual de les diferents es-
coles de futbol que formen
part del projecte XEF de la
Fundació del RCE Espanyol,
amb la participació de les
escoles de Sant Cugat, Sant
Feliu de Llobregat, Grano-
llers, Terres de l’Ebre i Lloret
de Mar. 
L’Entitat Municipal Descen-
tralitzada de Jesús i el Club
de Fútbol Jesús Catalonia
(seu de la XEF Terres de l’E-
bre) albergaran aquesta no-
va trobada que s’espera que
sigui un èxit de participació i
de joc.
Per completar l’activitat es-
portiva de diumenge, l’orga-
nització ha preparat un cap
de setmana de natura i es-
port per a totes aquelles fa-
mílies que es desplaçaran
dissabte per conèixer i visi-
tar el Parc Natural del Delta
de l’Ebre (gentilesa del Pa-
tronat de Turisme de Torto-
sa) i pernoctar a l’Hotel Co-

rona de la ciutat de
Tortosa.
L’esdeveniment comp-
tarà amb la presència,
per part de la Funda-
ció, de l’Antoni Fernan-
dez Teixidó, Javier Sá-
enz i Jordi Munté.
També hi seran pre-
sents diferents perso-
nalitats municipals:
Ferran Bel, Acalde de
Tortosa; Pere Panise-
llo, president EMD de
Jesus; José Sales,
responsable de l’àrea
d’esports de l’EMD de
Jesús, i representants
de la Penya Espanyo-
lista Baix Ebre, Terra Alta i
Montsià, Pericos de Sant
Cugat i Blanc i Blava de Sant
Feliu de Llobregat, a més de
tot l’equip tècnic de la XEF
encapçalat pel seu director
Òscar Riera i els coordina-
dors de les diferents esco-
les, Francesc Subirats (Te-
rres de l’Ebre), Quique
Gonzalo (Lloret de Mar),

Marc Ventura (Sant Cugat),
Xavi Porta (Sant Feliu) i Oriol
Olivé (Granollers).

Es comptarà amb un total
de 185 jugadors des de la
categoria Patufet fins l’aleví.
S’efectuarà una selecció de
les diferents XEF per partici-
par al prestigiós Torneig Da-
none Cup del que n’és el Di-
rector Juanjo Rovira.

Trobades d’escoles XEF del RCE Espanyol

REM

La primera prova seriosa de la
temporada per als nostres re-
mers internacionals va tenir
lloc aquest cap de setmana
–del 13 al 15 d´ Abril– a Piedi-
luco (Itàlia). Aquesta competi-
ció els servirà per a mesurar-
se amb els possibles rivals que
es trobaran a Lucerna en la re-
gata classificatòria per als
Jocs  de Londres i comprovar

d´aquesta manera la seva con-
dició física amb 23 països par-
ticipants. Un total de 22 re-
mers formaven la selecció
espanyola entre els quals es
troben remers del Club de Rem
Tortosa i del Nautic Amposta
que van aconseguir bona part
de les 9 medalles que van
atorgar el 3r lloc a la selecció
espanyola. Alex Sigurbjörns-

son i Pau Vela (Tortosa), bronze
a la final de 2-M. Verónica Gar-
cía (Tortosa), amb Laura Terra-
das, medalla de or; plata per a
Meritxell Alonso (Amposta) i Te-
resa Mas a la final 2xLF. Dani
Sigurbjörnsson (Tortosa), amb
Arnau Beltran, medalla d´or en
la de la final de 2xLM . Plata
per Joan Lluí F. (Amposta) amb
Sergio Pérez.

Medalles al Campionat Internacional

L’Handbol Amposta es va
acomiadar de l’afició amb
una victòria contra el
Leganès (32-27). Un triomf
per al futur, amb la partic-
pació de joves dels plan-
ters que han de ser l’impuls
per properes campanyes.
Tot i la baixa de Silvia
Domingo per malaltia,
l’Amposta va saber refer-se
i va jugar amb molta serie-
tat en defensa i amb una

fluidesa ofensiva que li va
representar anar per
davant en el marcador des
de l’inici. Es cert que el
Leganés, tot i jugar a
remolc, no va desconnec-
tar-se del partit fins el
darrer parcial del primer
temps. Va ser llavors quan
l’efectivitat de l’Amposta va
representar un avantatge
que ja sera definitiu. I va
ser-ho perquè a la represa,

les ampostines no van per-
dre la intensitat defensiva i
van saber conduir el partit
com més els interessava,
conservant distàncies amb
el rival fins el final. 32-27.

Amposta: Manjavacas, Rios
(4), Sara Alonso (4), Frnova
(11), Sara Garcia (2),
Uliaque (3), Ungureanu (5.
Gàlvez, Haro, Sol (2) i
Tortajada. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Victòria contra el Leganès
En el darrer partit a casa (32-27)

rceespanyol.cat

-
Degut a les declaracions efectuades pel representant de la junta directiva del Atlas Tortosa, Sr. Mohamed a
Canal TE, al programa de Michel Viñas, el   17-04-12:

1º- Felicitar-los per la meritòria trajectòria que porten a la categoria.

2º- la manifestació feta del Sr. Mohamed de que els fèiem pagar l'entrada a 10 E, és desafortunada i falsa.
L’entrada fou de 5 Euros per tothom  (ni al primer equip es fan pagar 10 E). 

3º- També diu que va rebre una  espenta i que fou intimidat per alguna persona del club. Això també és fals;
quan els fets van succeir estaven els Mossos i ells són els que van parlar amb ells.

4º L'entrada al recinte a l'hora prevista dels jugadors i cos tècnic que va succeir entre les 15 h i 16h, van poder
entrar tots els que deien ser  jugadors de l’Atlas Tortosa. Per als que arribaven després, se'ls van donar les 10
invitacions de rigor. I als demés, els vàrem  demanar que paguessin l'entrada de 5 E, igualment que van fer ells
al partir anterior al camp de Tortosa.

En la visita anterior mencionada, al camp de l’Atlas, un directiu nostre, que va assistir al partit, ja va comentar
a la persona de la porta, que deurien ser un poc més comprensius i tolerants amb els acompanyants del UE
Remolins-Bitem, ja que també van haver de pagar l'entrada de 5ÛE tots, portessin tarja federativa o no. 

Sense voler polemitzar més aquest tema, només volem dir que el nostre Club sempre ha rebut i ho seguirà fent
a totes les entitats que ens visiten setmanalment amb tota la cortesia i el respecte que es mereixen i que tots
hauríem de fer un esforç perquè sigui sempre així.

La junta directiva.

Nota aclaratòria UE Remolins-Bítem
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
EBRELIDERS 2011: ROBERTO OLIVAN, EBRENC DE L’ANY

Pregunta: Què significa, a
través dels Premis Ebreliders,
ser un ebrenc de l'any?
Resposta: Aquesta és la pri-
mera vegada que rebo un
premi d'aquest tipus a les
Terres de l'Ebre. Em refereixo
a un premi valorat a partir de
votacions públiques (ja que fa
poc també em van guardonar
a Deltebre amb el PREMI
ACTE CULTURAL 2011, ator-
gat per l'Ajuntament de
Deltebre). Però va ser molt
simbòlic per a mi adonarme'n
de que hi ha molta més gent
de la que creia que se n'ale-
gra del que estic fent. Ser
Ebrenc de l'Any en aquesta
situació significa per a mi no
només acceptació. També
significa orgull, valoració,
recolzament, apreci, admira-
ció i un munt de coses boni-
ques que no tendrien cap sen-
tit si tot això no fos per l'amor
a la nostra gent, a les nostres
terres i a les ganes de fer un
entorn una mica millor del que
tenim al present.
P: Quines anécdotes ha tin-
gut, arran dels Ebreliders?
R: Anècdotes hi van haver
vàries: la més curiosa va ser
que el dia de l'entrega de
Premis jo havia d'estar a San
Juan de Puerto Rico treballant
ja que tenia una estrena d'un
espectacle per a la Compañía
CODA21 al Centro de Bellas
Artes de San Juan. Però al fer
el canvi d'avió a Filadelfia
(USA) van veure un error al
meu visat i em van repatriar.
Primera vegada que em
passa algo aixi. Però em va
servir per estar present a l'en-
trega de premis tot i portar
24 hores de vol i 3 hores de
comissaria i pràcticament
sense dormir.
P: Què et semblen uns pre-
mis com aquests?
R: Primerament he de dir que

va ser un descobriment molt
interessant saber de l'existèn-
cia d'aquest premis. Vaig
veure immediatament perso-
nes a les que jo admiro enor-
mement i que també estaven
nominades, com Pere
Estupinyà entre molts d'altres
per exemple. Hi ha gent molt
potent nascuda a les Terres
de l'Ebre! Em sembla que
uns premis d'aquest tipus ens
obren una mica els ulls de
cara a conéixer de la gent
emprenedora que hi tenim al
voltant. De gent amb idees i
ganes de fer coses. I que un
estímul d'aquest tipus ens fa
moltíssima falta a la nostra
societat. Penso que els
Ebreliders han estat un gran
encert. Són molt positius.
P: Molta gent ha pensat i ha
votat a Roberto Olivan. Agrait
i valorat, no?
R: Sí sí. Moltíssim. Jo porto
molts anys treballant dins d'un
camp gairebé inexistent a les
nostres terres. Vaig haver de
sortir fora a buscar les meves
solucions. I no només les vaig
trobar, si no que em vaig fer
un nom dins les arts escèni-
ques a l'estranger. Tot i que
mai he perdut el vincle amb el
meu entorn natal avui en dia
estic veient que finalment pot-
ser sí es comença a veure i
entendre el motiu que em va
donar l'espenta a materialit-
zar els meus somnis. Em
sento molt agrait i valorat, sí.
Gràcies.
P: Ets jove, però amb una
trajectòria ja dilatada.
R: A part d'haver treballat a la
companyia ROSAS
(Companyia de dansa resi-
dent a l'Òpera de Brussel.les)
durant els quatre anys que
vam donar la volta a tot lo
món, vaig trobar-me en situa-
cions úniques com estar
actuant davant dels reis de

Bélgica, la reina d'Holanda, el
germà de l'emperador
japonès, actuar al Brooklyn
Academy of Music de nova
York just després de la caigu-
da de les Torres del World
Trade Center... i moltes altres
situacions peculiars. Vaig ini-
ciar la meua companyia
ENCLAVE en la que porto des
del 2001 fent creacions. Però
tambe estic fent creacions
per altres companyies arreu
del món. He conegut a moltís-
sima gent, i és aquesta gent
la que ve a formar part d'a-
quest Festival nostre DELTE-
BRE DANSA. Gent d'altíssim
nivell que entén que no es
necessiten unes grans
instal.lacions per fer grans
coses, sino una voluntat
humana i un contingut bo i de
qualitat, que és exactament el
que està passant cada prime-
ra quinzena de juliol a
Deltebre. Ara mateix s'acaba
de confirmar que seré artista
associat i resident al Mercat
de les Flors de Barcelona a
partir de la pròxima tempora-
da. Un altre pas per confirmar
que hi ha molt a fer encara
per a mi des de Catalunya.
Darrerament he obert un
Espai de Creació a Deltebre
anomenat ENCLAVE
(www.enclave.cat) on estava
la discoteca LA MINA. L'hem
reformat i l'estem activament
fent cursos, espectacles,
residències artístiques i tot
tipus d'esdeveniments relacio-
nats amb la creació i la cultu-
ra. Aquesta iniciativa la consi-
dero com un exemple a
seguir. M'agradaria que tot-
hom que tingue una idea la
face realitat, sigue com sigue.
Em sembla que a la nostra
societat no podem dependre
totalment de l'Administració i
que ja és hora de prendre ini-
ciatives (encara més) i d'opi-

nar. En aquest sentit jo em
fico a primera línia. Jo he
donat i donaré els passos que
convingue. Espero que això
estimule i anime a altres
també a fer-ho.
P: Valoració de la Gala. 
R: El dia d'entrega del Premis
Ebreliders va ser un dia molt
especial. Ho dic de tot cor.
Vaig sentir coses que crec
que ens fan molta falta sentir.
I es basicament UNITAT i
RECONEIXEMENT. És ara
quan me n'adono de la neces-
sitat i del valor que tenen
aquest tipus de celebracions.
Ho veig com un petit ritual

social, un moment de reflexió
col.lectiva que ens fa recapa-
citar i ens dona àmims i estí-
muls. És molt bonic veure la
il.lusió a les cares de les famí-
lies, les nòvies, los nòvios, els
amics dels guardonats .
Segueixo pensant que neces-
sitem encara més d'aquestes
emocions a la nostra vida
quotidiana. Gràcies de veritat
als organitzadors
d'Ebreliders. Gràcies per
aportar un granet més de feli-
citat a la gent.
P: Què vas sentir en el
moment de l'entrega del guar-
dó com a Ebrenc de l'Any

(imatge de la foto)?
R: Molts d'ulls mirant. Molt de
nerviosisme positiu al mateix
temps. Un petit silenci... i
hora de parlar. Un moment
dedicat al que has de dir, a
explicar d'alguna manera els
motius, els perquès, les idees
que et porten fer el que fas.
Moments que et fan oblidar
els temps durs de treball, de
dubtes i d'esgotament. Però
molta pau interior al saber
que la feina està feta tot i que
encara queda molt de camí
per recorrer. Compartir un
assoliment és un plaer
immens. Hi ha una frase que
vaig sentir a una pel.licula
impressionant "INTO THE
WILD"... la frase diu:
"Happiness real only when
shared", significa que la FELI-
CITAT NOMÉS ÉS REAL
QUAN ES COMPARTEIX. 
Gràcies de nou a tothom.

“Un estimul d’aquest tipus fa molta
falta a la nostra societat. Penso que

els Ebreliders són un gran encert”

Els Premis
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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: Costella de porc amb poma reineta 
i reducció de Pedro Ximenes  

CAL NYERO - LA RÀPITA

Imatge del plat de la setmana.

«Primentons i Tomates», amb Amado

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

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

A Canal TE

INGREDIENTS :

150 gr. De costella de porc

1 Poma reineta

150 gr. De nata per cuinar

1 Copa de Pedro Ximenes

Sal, pebre i oli

PROCEDIMENT:

Marcar la costella a la paella, amb oli ben calent.
Retirar les costelles. A la mateixa paella marcar la
poma. Afegir la copa de Pedro Ximenes i deixar re-
fuir. Afegir la nata i lligar la salsa. Rectificar de sal i
pebre, emplatar i bon profit.

ALEIX BELTRAN
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí     

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

Sauras Pons, Rosa   

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304 

Ulldemolins Reverter, Xavier         

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Moran Sitja, Juan Carlos 

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M                

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
La nuvolositat minvarà de matinada i al matí el cel quedarà entre poc i mig
ennuvolat en conjunt, tot i que quedaran restes de núvols al Pirineu,
Prepirineu i litoral i prelitoral nord on es mantindrà mig ennuvolat. A partir
de migdia, arribaran intervals de núvols per l'oest que deixaran el cel mig
ennuvolat arreu, alhora que creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i l'in-
terior del quadrant nord-est on el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. 

Precipitacions 
S'esperen algunes precipitacions febles al vessant nord del Pirineu de mati-
nada, amb una cota de neu a l'entorn dels 1100 metres. A partir de migdia,
hi haurà alguns ruixats febles i dispersos al Pirineu i Prepirineu, sobretot al
sector occidental, i no se'n descarten a d'altres punts de muntanya de l'in-
terior del quadrant nord-est. La cota de neu es situarà a l'entorn dels 1500
metres.
Les quantitats acumulades de precipitació seran minses o poc abundants
(fins a 20 mm en 24 hores). 

Temperatures 
Les mínimes seran similars o localment més baixes. Es mouran entre els -1
i 4 ºC al Pirineu, entre els 1 i 6 ºC al Prepirineu, entre els 3 i 8 ºC a la depres-
sió Central i al prelitoral nord, entre els 5 i 10 ºC a la resta del prelitoral i
entre els 9 i 14 ºC al litoral.
Les temperatures màximes es mantindran sense canvis significatius.
Oscil·laran entre els 9 i 14 ºC al Pirineu, entre els 12 i 17 ºC al Prepirineu,
entre els 14 i 19 ºC a la depressió Central i el prelitoral, i entre els 16 i 21
ºC al litoral. 

Visibilitat 
Entre bona i regular, amb alguna boirina matinal a punts del prelitoral. 

Vent 
Bufarà de component oest entre fluix i moderat amb cops forts, i alguna
ratxa molt forta a cotes altes sobretot del sud del país. Tot i així, a partir del
matí i fins al vespre, al quadrant nord-est serà fluix i variable amb predomi-
ni del component sud i est.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És un període per crear abundància, per sortir
de les limitacions de la ment, de les enveges. La
teva gola podria portar-te problemes aquest cap
de setmana, evita els canvis de temperatura.

Taure
20/4 al 19/5

Li diràs adéu a la circumstància que no et deixa
dormir en pau, mossegaràs l'obstacle des de l'a-
rrel. No esperis fins a l'últim moment per resoldre
els imprevistos que puguin sorgir aquests dies. 

Bessons
20/5 al 21/6

Vas amb tot el que tens a la recerca de noves con-
questes, has vist tanta gent parada que camina
en cercles que tens molt clar que no vols ser
igual... Ara és el moment de començar a canviar!.

Cranc
22/6 al 21/7

A la teva vida personal hi ha alguna cosa que no t'aca-
ba d'agradar. A la feina les recents promeses te donen
forces per seguir endavant, la teva ment vol viatjar i
sortir de la teva ciutat, però hauràs d'esperar uns dies.

Lleó
22/7 al 22/8

Et prometràs a tu mateix materialitzar totes les
idees que t'han rondat el cap i que no has pogut
dur a terme. És possible que encara hagis d'es-
perar un poc més si vols assolir l'èxit.  

Verge
23/8 al 21/9

Ja està cedint la teva personalitat als canvis que
vols realitzar amb tota la teva voluntat, que ara
està a prova. Les millores aviat començaran a
fer-se una realitat, però tingues paciència. 

Balança
22/9 al 22/10

Ja t'estàs adonant de la teva neurosi, perquè els
altres ho noten. Estaràs molt inquiet aquests dies,
i aviat et cansaràs d'estar sempre al mateix lloc.
Tracta de desconnectar aquest cap de setmana.  

Escorpí
22/10 al 21/11

Analitzaràs les perspectives que hi ha pels propers
mesos. És un bon moment per aprofitar les teves
estones de lleure i realitzar un viatge que valgui la
pena i que t'ajudi a aclarir les teves idees.

Sagitari
21/11 al 21/12

Et desesperarà que les altres no prenguin la ini-
ciativa, però com tu tens caràcter i energia de
sobra posaràs en marxa un pla per remeiar una
situació econòmica que sembla complicar-se.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Hi ha hagut certs sobresalts pels quals persones
de la teva família es van ficar en certs embolics i
caldrà ajudar-les. En la parella tot marxa bé, enca-
ra que mai no et conformaràs i buscaràs molt més. 

Aquari
20/1 al 18/2

Et donarà molt coratge que per enveja algú vul-
gui obstaculitzar el teu camí, sobre després
d'haver-te esforçat tant per realitzar un encàrrec
tant difícil. No permetis que s'aprofitin de tu.   

Peixos
19/2 al 20/3

Ara saps que vas donar una impressió equivoca-
da en una cosa que vas fer o vas dir al davant
dels altres. Si vols evitar problemes, convindria
que tractessis d'aclarir les coses amb la resta. 

MATÍ

MIG ENNUVOLAT  

TARDA

MIG ENNUVOLAT  

TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 12°

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 mateix delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès ja
va comentar a principi de
setmana que  “si la docu-
mentació presentada pel
municipi és correcta,
se'ls donarà el permís”. I
el mateix delegat ha estat
l'encarregat, aquest pas-
sat dimecres de detallar
que l'Ajuntament
d'Aldover ha aportat -des-
prés d'un requeriment de
la mateixa Generalitat-
informes i declaracions
jurades d'entitats i gent
representativa del munici-
pi, així com fotografies
que confirmen la celebra-
ció de bous a l'abril. La
temporada s'avança així
uns dies ja que habitual-
ment s'iniciava per festes
del Mas de Barberans.
Aquest petit municipi
ebrenc, que fins ara
només celebrava els
correbous per la festa
major, al setembre,
segueix els passos de
Campredó (Tortosa),
Ulldecona (Montsià) i
Camarles (Baix Ebre), que

va organitzar bous al
desembre. Els tres muni-
cipis van recuperar la
temporada passada
noves celebracions des-

prés sol · licitar l'autorit-
zació a la Generalitat
acreditant que es tractava
d'una tradició arrelada. A
tot això, no es pot deixar

de banda, les reaccions
de les entitats animalis-
tes, que com
AnimaNaturalis denuncien
que "les penyes taurines
s'estan aprofitant que la
llei deixa massa obert el
concepte de tradicionali-
tat”. El reglament que
desenvolupa la llei i esta-
bleix les sancions, del que
es va fer públic un esbo-

rrany fa dos mesos, enca-
ra està pendent d'aprova-
ció, prevista segons la
pròpia Generalitat per
aquest proper mes de
juny. Mentre els passos a
seguir són: la publicació
al Diari Oficial de la
Generalitat, i l'obertura de
la fase d'exposició públi-
ca, amb la possibilitat de
presentar al.legacions

durant un mes, de manera
que es preveu que no
estarà llest abans de l'es-
tiu. 
En els últims 50 anys no
s'han tret els bous pels
carrers d'Aldover per
Sant Jordi, de manera que
la Generalitat va requerir
al seu Ajuntament més
documentació de la pre-
sentada inicialment (sis
fotografies i la carta de
l'alcalde, Joan Ferré) per
demostrar el arrelament
de les celebracions a l'a-
bril. Aldover, pel que sem-
bla, ha fet els deures i ha
presentat un informe jun-
tament amb declaracions
jurades de membres d'en-
titats representatives del
municipi certificant que
es van celebrar correbous
antigament coincidint
amb la festa de la rosa i
el llibre. Una de les imat-
ges mostra un bou cap-
llaçat mig segle enrere a
Aldover. L'Ajuntament ha
lliurat, a més, l'acord del
ple municipal, sol · licitant
el permís de manera unà-
nime al.legant "tradiciona-
litat", amb els vots favora-
bles de l'alcalde, el seu
equip de govern (PSC) i
els dos regidors de CiU, a
l'oposició. De moment és
pot parlar de festa amb
bous per Sant Jordi, tot i
que en el moment del tan-
cament d'aquesta redac-
ció. La documentació
està presentada i tot
correcte, però la
Generalitat encara no ha
signat l'acord definitiu.

Un Sant Jordi amb bous

El municipi d'Aldover
(Baix Ebre) serà l'enca-
rregat d'obrir la tempora-
da de bous d'enguany a
les Terres de l'Ebre, cele-
brant un correbous per
Sant Jordi, concretament
dissabte i diumenge, 21 i
22 d'abril. 

Aldover presenta tota la documentació, exigida per la Generalitat, per recuperar els bous en aquesta festivitat

CADASCÚ CELEBRA COM VOL EL SANT JORDI

L’Ajuntament ha lliurat, també, l’acord del
ple municipal, sol·licitant el permís de

manera unànim al·legant tradicionalitat

ACTUALITAT

REDACCIO

              


