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FFIINNAALLIISSTTEESS

Els Bombers de la Generalitat han emès un comunicat en què asseguren que l'helicòpter de salvament i rescat s'havia activat de
forma prèvia a les comunicacions crítiques dels membres del Graf Lleida i a un quart de cinc de la tarda del dia 21 de juliol s'ha-
via enlairat en direcció Horta de Sant Joan amb dotacions de rescat i del Grup d'Emergències Mèdiques dels Bombers. Des de
la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments han volgut fer un aclariment respecte les dades relacionades
amb l'atrapament mortal de Bombers de la unitat Graf Lleida en l'incendi d'Horta. Són les últimes notícies que arribaven a la redac-
ció aquest dijous, abans del tancament del diari, sobre l' incendi d' Horta de Sant Joan ocorregut el passat mes de juliol, pero
«revifat» fa pocs dies. P3

Revifa el foc d’Horta

El president de la federació comarcal d’Esquerra de la Ribera d’Ebre, Josep Maria Sáez, ha
fet saber que l’Associació de Municipis en àrees amb centrals nuclears (AMAC), el passat
dilluns, en el seu consell executiu, va decidir presentar candidatura de dos municipis per aco-
llir el cementiri de residus nuclears, i el proper 27 de gener l’Assemblea General haurà d’a-
provar. Sáez ha denunciat que seran Ascó i Yebra, però que «la candidatura de Yebra és una
cortina de fum per distreure, ja que no té possibilitats. El candidat prioritari de l’AMAC és
Ascó». Tenint en compte aquestes declaracions...el cementiri ens ve cap aquí?

Ascó, candidat ferm per al cementiri nuclear

MARIANO LALANA

festa, records i tradició

Sant Antoni 2010
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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Iniciatives de Govern a les
TE per al 2010. Proposta de
cinc Comissions de Treball i
d’una de Seguiment.

P4

ERC presentarà mocions a
tots els Ajuntaments de
l’Ebre per reclamar la
creació de la vegueria.

P8

Societat

El muntanyer, Pedro
Carrasco, perdut als Ports,
ho pot contar.

P9

Esports

L’extècnic de la Rapitenca,
Antoni Teixidó, s’incorpora
al futbol base del CF
Amposta.
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Torna a sortir a la palestra
una nova invenció del nos-
tre estimat president del
govern, una nova cortina
de fum per fer-nos desviar
la nostra atenció cap a
coses simbolistes, que
pot ser sí tenen la seva
importància, però estarien
molt enrere d'una llista de
prioritats del ciutadà. I,
per no anomenar la crisi
econòmica, gran fracàs
dels socialistes, posaria al
capdavant d'aquesta
hipotètica llista de priori-
tats l'educació. O és que a
Espanya anem sobrats en
tots els rànkings d'ensen-
yament? Doncs no.

Però un cop més en
aquesta Proposició no de
Llei, abanderada per
PSOE-PSC i ERC, volen fer
desaparèixer tot símbol
religiós de les aules
espanyoles. I quina casua-
litat, en aquestes aules hi
són presents crucifixos i
estampes religioses del
cristianisme. Recordem
que el cristianisme repre-
senta els valors més
importants que han cons-
truït la nova Europa tal
com la coneixem avui en
dia i han tingut una gran
presència a la societat,
amb la llibertat i el respec-
te entre d'altres.
Segurament són aquests
valors els que vol dissipar
el Govern de les escoles i
centres de docència.

Perquè si no tenim lliber-
tat a l'hora de triar l'esco-
la dels nostres fills i apli-
quen tot el intervencionis-
me possible potser
comencin per treure els
crucifixos de les aules i
acabin per retirar comple-
tament les subvencions
als centres concertats.

I, és que ja queda clar que
Espanya és un Estat acon-
fessional i vol que totes
religions siguin accepta-
des i hi convisquin amb
tota naturalitat. Cadascú
hauria de ser lliure de ser
practicant o no de la reli-
gió que més li convingui.
Però si traiem crucifixos
de les aules no hauríem
de prohibir també els
vels? No tinguem cap
mena de dubte en l'actua-
litat queda progre anar en
contra de la religió cristia-
na i afavorir les altres
(fent menús als menjadors
escolars personalit-
zats...). 
Potser  hauríem d'escoltar
més els ciutadans i tenir
en compte el seu dret a
decidir. No hem de tenir
por a fer referèndums per
al que faci falta com en el
cas del model suïs.

Fèlix Rodríguez i Fandos
President Unió de Joves a
les Terres de l'Ebre

ZP, més creu i més cara
Opinió

Si ja va ser dolorós el fet d'informar d'una noticia tant
tràgica, en el seu moment, com ho va ser la mort de
cinc bombers durant l'incendi d'Horta de Sant Joan,
el canvi de rumb que ha donant el cas per l'investiga-
ció liderada per la jutgessa de Gandesa, amb dues

p e r s o n e s
impl icades
en l'origen
de l'incendi,
encara ho
agreuja molt
més. Bé és
cert que el
cas es troba
en un judici

paral·lel amb l'aparició de declaracions i fotografies
als mitjans de comunicació que predisposen a un
veredicte força influenciat. Però ningú entén com
dues persones adultes i coneixedores de l'entorn, i
del risc del foc, haguessin pogut encendre un foc en
una zona d'alt perill i no avisar al 112 de l'incendi des-
controlat fins 30 minuts després de l'inici.

Segurament la intencionalitat en provocar l'incendi,
que és l'element més important a l'hora del judici, mai
quedarà aclarit, però els informes finals seran força
aclaridors de la realitat, gràcies a les proves aconse-
guides pels mossos d'esquadra amb la incautació de
càmeres fotogràfiques i targetes de memòria amb
fotografies que evidencien els fets, i amb converses
telefòniques enregistrades, després que la jutgessa
del cas autoritzés punxar els telèfons als detinguts.
Ara, a part de les acusacions particulars dels bom-
bers morts en l'incendi, molts veïns d'Horta, agraviats
pel foc, es volen organitzar per reclamar els danys
patits. En l'àmbit de responsabilitats politiques, ara és
el moment de l'anàlisi pausat i detallat que haurà d'a-
clarir si realment hi va haver-hi una mala gestió de la
crisi per part dels comandaments d'aquell moment.
El que si que sembla demostrat, és que la pressa de
la conselleria en presentar la causa del foc amb la
única hipòtesi del llamp, tancant la porta a altres
investigacions, no va estar gens encertada, a la llum
dels informes, tant dels bombers com dels mossos
d'esquadra, que deixen clara la gènesis del foc.

Amb la simple lectura de les 
paraules del bomber atrapat pel
foc «Estic sol i cremat, fills de puta,
veniu-me a buscar», n'hi ha prou
perque se’ns posin els pèls de
punta.

Editorial

Sorpreses en referència a l’incendi d’Horta

El lent i llarg
camí de l'ano-
menada llei de
vegueries s'ha
aturat. Diuen
que ha estat
perquè encara
no està prou
madura. Tinc
els meus dub-
tes. És un pro-
blema de
maduresa o és una tàctica/estratègia per evi-
tar mostrar a l'opinió pública una nova divisió
en el sí del govern català? També s'ha parlat,
per justificar l'aturada, de la necessitat d'evi-
tar escletxes que donin peu a possibles actua-
cions en contra. Sembla que al darrera d'a-
quest plantejament hi hagi una certa prudèn-
cia política. És així? No serà que el que hi ha
és temor a governar i afrontar la responsabili-
tat que comporta la divisió territorial de
Catalunya? Per a les Terres de l'Ebre, i de
manera especial per a la Cambra de Comerç
de Tortosa, la decisió del president de la
Generalitat d'aturar i posposar indefinidament
l'aprovació i tramitació parlamentària del pro-
jecte de llei de les vegueries és, si més no,
una lamentable pèrdua de temps i una decep-
ció més afegida a la nostra història.
Reiteradament, amb coherència i constància,
la Cambra s'ha posicionat en favor de la
vegueria de l'Ebre. I ho hem fet perquè sabem
que el reconeixement territorial de la identitat
ebrenca pot fer possible, entre altres un major
desenvolupament inversor, econòmic, comer-
cial i social per a les Terres de l'Ebre.
El govern no pot viure d'esquena a la realitat
econòmica que vivim i ha de fer un esforç més
eficient. Tenim molt clar que la vegueria de
l'Ebre és una aspiració de tots els empresaris
ebrencs que apostem pel reconeixement legal
d'un territori vertebrat pel riu Ebre i amb una
representativitat política condicionada ara per
l'estructura provincial. Les quatre comarques
que formen la vegueria de l'Ebre estan situa-
des a l'encreuament entre el corredor del
Mediterrani i el corredor de la vall del riu Ebre,
i tenen una ubicació geogràfica excepcional
perquè són cruïlla entre Catalunya, l'Aragó i el

País Valencià.
És més: una vegueria amb representació polí-
tica ebrenca, amb poder polític, ha de ser el
primer pas per corregir moltes de les mancan-
ces històriques que hem patit. I és veritat: d'a-
cord amb la Llei de cambres catalanes, quan
estigui constituïda la vegueria de l'Ebre, la
Cambra de Comerç tindrà la força adient per
demanar l'ampliació de la demarcació came-
ral al conjunt de les Terres de l'Ebre.
Ara bé, també hem manifestat amb con-
tundència que la vegueria no pot significar un
increment de la despesa de l'administració
pública i que ha de comportar una reducció
d'alts càrrecs i de les despeses que compor-
ten en sous, màrqueting i promoció.
L'empresariat i tothom necessitem que l'admi-
nistració s'aprimi, ens ajudi i faciliti la recupe-
ració de l'actual situació de crisi. La vegueria
també ha de comportar la supressió d'admi-
nistracions  finançades amb diners dels contri-
buents, i que comporten costos i despeses
excessives. La realitat econòmica actual fa
que a moltes empreses i entitats d'estalvi s'a-
pliqui el principi de l'optimització dels recursos
amb fusions, concentracions i economies
d'escala per suprimir despeses. També volem
que això passi amb les vegueries. Fa uns dies,
el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó, demanava “a tot el territori que
faci pinya per recuperar la vegueria”. Des de
la Cambra de Comerç farem tota la pinya que
calgui, com ho hem fet fins ara, assolint ele-
vats nivells de consens al voltant dels grans
temes de territori. Volem que la veu dels
empresaris ebrencs i els interessos generals
del comerç i la indústria de les Terres de
l'Ebre no es vegin aturats per tàctiques o
estratègies partidistes o per baralles de cam-
panar. Per tot plegat, exigim i reclamem allò
que és nostre: la vegueria de l'Ebre, sense
que això signifiqui un nivell administratiu més
amb els corresponents costos. Qui té la res-
ponsabilitat política de governar ha de decidir.
Vegueria de l'Ebre..., ja!!!.

José Luis Mora
President de la Cambra de Comerç de
Tortosa.

Vegueria de l’Ebre, ja!
Opinió
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Corporació Municipal, en la seva sessió del passat vint-i-tres de desembre de dos mil nou, va adoptar l'acord la part dispositiva del qual diu:

“1er.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament, amb tota la documentació que conté l'expedient elaborat per dur-
la a terme, i que afecta la zona residencial de les cases barates, la illa de la Parròquia de Sant Ramon i l'Ermita Verge de L'Aldea.

2on. Determinar la suspensió de l'atorgament de llicències d'obres, que determina el D.L. 1/2005, i el Decret 3057/06 i amb els efectes establerts a la normativa assenyalada,
per aquelles àrees que es reflexen en el plànol corresponent.

3er. Exposar ho al públic, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d'anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, al
diari Mes Ebre i en el Diari de Tarragona, durant el termini d'un mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o al·legacions.

4art. Tramitar l'esmentada modificació d'acord amb el procediment establert  a les disposicions legals vigents, i complint amb tot el què s'especifica a la legislació aplicable”.

Restarà exposat al públic, a la Secretaria de la Casa de la Vila, durant el termini assenyalat, a l'objecte de presentació de possibles reclamacions o al·legacions.

L'Aldea, 24 de desembre de 2009.

L'Alcalde,
Daniel Andreu i Falcó.

El subdirector general
operatiu dels Bombers de
la Generalitat, Joan
Rovira, i el cap de la Regió
d'Emergències de les
Terres de l'Ebre, Félix
González, han explicat
aquest dijous tots els
detalls de l'informe tècnic
elaborat sobre què va
passar exactament a l'in-
cendi d'Horta de Sant
Joan, com es va gestionar
l'emergència i perquè es
va produir la tragèdia. Es
tracta d'un informe
extens, rigorós i molt
documentat, que incorpo-
ra el testimoni de bona
part dels professionals
que van treballar en l'in-
cendi d'Horta de Sant

Joan, així com la trans-
cripció de totes les comu-
nicacions durant l'incendi i
un gran volum d'imatges
gràfiques. L'informe con-
clou que es va tractar
d'un accident «imprevisi-
ble i inevitable» perquè les
ratxes de vent de molta
potència i els nuclis de
tempestes propers no
previstos, sumats a l'oro-
grafia de la zona i la
impossibilitat d'utilitzar

mitjans aeris per culpa del
vent, van crear unes con-
dicions excepcionals que
van causar la tragedia.
Aquestes declaracions
explicatives es feien
desprès que sortís als mit-
jans de comunicació la
noticia que era que a les
quatre i sis minuts de la
tarda del 21 de juliol del
2009, quan l'equip de sis
bombers del GRAF situats
en primera línia del foc

que cremava els Ports,
alertava per primera vega-
da que estaven en perill.
Sis minuts més tard truca-
ven a la seu de Lleida,
explicant que no obtenien
resposta. A les cinc de la
tarda, el centre de coman-
dament deixava de rebre
senyal dels bombers.
L'última comunicació que
es rebia era de l'únic
supervivent: «Estic sol i
cremat. Fills de puta,

veniu-me a buscar». I és
que la realitat és que,
desde que dissabte pas-
sat s’ aixequès el secret
de sumari del cas, i dilluns
d´aquesta mateixa setma-
na el conseller d'Interior,
Joan Saura, compareixia
al Parlament per donar
explicacions sobre la
detenció dels dos supo-
sats autors de l'incendi,
dos joves veïns de la zona
de 27 i 26 anys que
segons la investigació
engegada pels Mossos
d'Esquadra de les Terres
de l'Ebre haurien encés
foc a terra tot i estar
prohibit; i les paraules de
l'advocat de la família d'un
dels cinc bombers que
van perdre la vida assegu-
rant que la jutgessa de
Gandesa que portava el
cas tenia indicis per consi-
derar que el foc havia
estat intencionat i no acci-
dental; cada dia hem anat
coneixent més dades i
reacions envers el tema.
Dades contradictòries,
retrets, impotència, acu-
sacions, enganys, equivo-
cacions, hipòtesis, críti-
ques, insinuacions... La
«dura» realitat, però, és
que els veïns d'Horta de
Sant Joan reviuen aquests
dies el malson en què es
va convertir l'incendi als
Ports, el passat mes de
juliol. 
Amb tot, les sensacions
d'ara són noves ja que,

malgrat la tristor en el
record per la mort de cinc
Bombers, se senten alleu-
gerits perquè afirmen que
el temps els ha donat la
raó. L'admissió per part
del Govern que hi podria
haver errors en l'informe
que assenyalava un llamp
com la causa de l'incendi,
reafirma el que, des d'un
principi, van dir alguns
veïns d'Horta, que asse-
guraven que el foc s'havia
originat a la zona del Mas
del Pixantó, a un quilòme-
tre del Pinar de Don
Pedro, lloc on se suposa-
va que hauria caigut el
llamp. Mentre d´una
banda, no s´han escatimat
esforços per intentar
conèixer la veritat dels
fets, d´altra els diferents
partits polítics han carre-
gat fort contra el Govern
de la Generalitat. 
S’ha criticat la 'desinfor-
mació i la confusió' 'per
tapar els problemes de
coordinació, s´ha parlat
de la incompetència d'al-
guna gent', s´ha exigit el
perdó pels errors que es
van cometre i possibles
dimissions... 
Però el fet important aquí,
discrepàncies apart, és
que es faci la feina ben
feta, es conegui la realitat
dels fets i els culpables de
l' incident adquireixin les
responsabilitat oportunes
davant la magnitud de la
tragèdia.

Fou intencionat l’incendi 
d’ Horta de Sant Joan?

Els veïns d’Horta de
Sant Joan esperaran a
conèixer i analitzar tota
la documentació reco-
llida per la jutgessa de
Gandesa que porta el
cas per decidir si final-
ment es presentaran
com a acusació parti-
cular contra els dos de-
tinguts. S’han conegut
molts fets, però, sem-
bla, aparentment, que
encara queda més per
conèixer.

Una representació de l’Ajuntament assistirà dilluns al Parlament per escoltar les paraules de Saura i Baltasar

Interior diu que va activar l’helicòpter de rescat abans de les trucades dels Bombers morts

TERE GONZALEZ

Panoràmica d’ Horta de Sant Joan dies desprès de l’incendi ja extingit.
MARIANO LALANA
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La primera que acull la
Delegació territorial del
Govern, després de la cele-
brada el 18 de novembre al
Palau de la Generalitat i presi-
dida pel conseller
d'Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet. Un
cop el president de la
Generalitat el 9 de novembre
presentava un pla d'actua-
cions per al desenvolupa-
ment de les comarques
ebrenques durant una reunió

entre Govern i patronals i sin-
dicats de l'Ebre. Aquesta
segona Comissió de
Seguiment, amb els repre-
sentants dels diferents
Departaments de la
Generalitat implicats i els
agents econòmics i socials
de les comarques ebren-
ques, ha acordat la creació
de 5 Comissions de treball,
per tal «de desenvolupar la
feina que se'ns ha encoma-
nat de la manera més àgil i
pragmàtica possible i així
plantejar en properes comis-
sions de seguiment propos-
tes concretes» - destacava el
delegat del Govern, Lluís
Salvadó. Al mateix temps, la
Comissió de Seguiment ha
acordat establir una periodici-
tat bimensual a les convo-
catòries, tenint en compte
que s'alternen entre les presi-
dides pel conseller Huguet i
el delegat del Govern. En
aquest sentit, la propera

Comissió de Seguiment
tindrà lloc durant el mes de
març.  S’ ha acordat, entre d’
altres mesures, que s’ apro-
varà a finals de març l'esbo-
rrany d'on i com es destina-
ran els 10 milions d'euros
que han de servir per reindus-

trialitzar el territori, a més
d'1,1 milions destinats exclu-
sivament al sector del moble,
provinents dels pressupos-
tos de l'Estat. És el pas previ
a la signatura del conveni
amb el Ministeri d'Indústria. A
part d'aquest fons, en l'àmbit

de l'agricultura -amb 107
milions d'inversió del 2010 al
2012-, destaca l'ampliació
del centre IRTA a Sant Carles
de la Ràpita, que s'iniciarà
enguany per import de 6
milions d'euros. A destacar
també, la creació de la
Comissió de Formació
Professional, per implantar
els projectes FPCAT i
Qualifica't per a la formació
de persones desocupades;
la Comissió de Xarxa de
Vivers, per donar suport i
establir una xarxa de vivers a
tot el territori; la Comissió de
Promoció Industrial, per
acompanyar i impulsar noves
inversions empresarials, o
la Comissió IDC, per acom-
panyar i ajudar les empreses
que optin als 8 MEURÛ que la
Generalitat destina a través
del pla d'Iniciatives de
Dinamització Comarcal a les
empreses de les Terres de
l'Ebre.

Resultats de la Segona Comissió de
Seguiment del Pla d’Iniciatives

El delegat del Govern,
Lluís Salvadó, ha pre-
sidit aquests dimarts
12 de gener la segona
Comissió de Segui-
ment del Pla d’Iniciati-
ves a les Terres de l’E-
bre.

Presidida pel Delegat del Govern a l’Ebre, Lluís Salvadó. Destaca la creació de 5 Comissions diferents

REDACCIÓ

Imatge de la reunió mantinguda aquest dimarts.
Cedida

L'Ajuntament de Deltebre
ha iniciat les gestions per
dotar el municipi d'una
àrea d'equipaments cultu-

rals que inclouria una
biblioteca municipal, un
teatre auditori,
un centre d'interpretació i
un arxiu, d'acord amb el
que preveu el Pla
d'Equipaments Culturals
de Catalunya Pec-Cat
2009-2019. Aquesta nova

àrea d'equipaments cultu-
rals podria ubicar-se a l'an-
tiga seu d'Arrossaires del
Delta de l'Ebre. 
L'antiga Cambra
Arrossera és una de les
possibles ubicacions per a
acollir aquesta àrea d'equi-
paments culturals, i que

es troba a l'entrada de la
població, per l'Avinguda
Goles de l'Ebre.
Actualment encara es con-
serven tres edificis, dos

naus de més de 500
metres quadrats i l'antic
molí d'arròs, que es troba
en molt bon estat de
conservació.

Nova zona d’equipaments
culturals a Deltebre

Inclourà una biblioteca municipal i un teatre auditori

REDACCIÓ

Durant els primers dies
d'aquest mes de gener
han començat les obres
de construcció de l'apar-
cament que s'ubicarà al
lloc més cèntric de la ciu-
tat, a la plaça Ramon
Berenguer IV al costat del
mercat municipal
d’Amposta. Les primeres
obres han consistit en l'en-
derrocament de les anti-
gues cases situades a la
plaça Elisabets i en allisar
la plaça del mercat on han
començat les obres de
desviament dels diferents
serveis afectats (llum,
aigua, telèfon, gas etc)
que passaven per sota de
l'indret.

Aparcament
soterrat a
Amposta 

El Col·legi de Periodistes
de Catalunya (CPC) a les
Terres de l'Ebre tornen a
convocar tots els profes-
sionals de la informació i
de la comunicació del
territori a escollir els
guanyadors dels Premis
Micro Obert i Micro
Tancat de la regió de
l'Ebre de l'any 2009. El
guardó Micro Obert té
l'objectiu de fer un reco-
neixement públic i simbò-
lic a totes aquelles perso-
nes o institucions que
han fet la feina més fàcil,
en canvi, amb el premi
Micro Tancat es vol
donar un toc d'atenció.

Nova Edició de
Micro Obert
Micro Tancat
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Molts alumnes d'ESO i
estudis post-obligatoris de
la Terra Alta s'han quedat
sense escola, aquesta set-
mana, després que el con-
sell comarcal decidís sus-
pendre les rutes de trans-
port escolar a causa de
les nevades que han afec-
tat, pràcticament, en més
o menys mesura, totes les
Terres de l’Ebre.  Tot i que
tots els ebrencs han pogut
veure la neu, com el
Perelló o l’Ametlla de Mar,

la Terra Alta i la Ribera
d'Ebre han estat, sens
dubte, les dues comar-
ques del territori més
afectades pel temporal i
on la circulació en determi-
nades carreteres s'ha vist
afectada, com la C-44 a
Móra d'Ebre, Tivissa, Flix o
Riba-Roja d'Ebre, que han
vist, aquests últims dies,
nevar i quallar la neu als
seus carrers. La neu però-
també ha arribat al Baix
Ebre i el Montsià, sobretot
als municipis propers als
Ports com la Sénia. Dies
després de l'inici del tem-
poral de fred i de les bai-
xes temperatures, la neu i
el gel encara seguien difi-
cultant la circulació. La
neu s’ acumulava a les
calçades, i plaques de gel
obligaven als conductors
a extremar les precau-
cions al volant. 
El Servei Català de Trànsit
ha anat recomanant evitar
desplaçaments innecessa-
ris en carreteres afecta-
des. Els veïns d'Horta de

Sant Joan, una de les
poblacions més afecta-
des, i els operaris de
l'Ajuntament continuaven
encara dimecres treballant
per netejar la neu dels
carrers i les entrades a les
cases cinc dies després
que comencés la darrera i

més forta nevada. 
Aquest dilluns mateix al
matí encara es podia obrir
la carretera que connecta
el municipi amb Bot i
Gandesa, i la major preo-
cupació dels veïns era
desfer-se del gel mantin-
gut  amb les baixes tem-

peratures. Alguns bars de
la població no han pogut
obrir portes per la manca
de subministraments i el
transport escolar conti-
nuava suspès, tot i que
l'Ajuntament preveïa que
es puguès restablir
dimarts. 

L’Ebre Nevat

L’ onada de fred que
ha afectat tota Espan-
ya ha portat neu a les
Terres de l’Ebre. A Hor-
ta de Sant Joan, a 540
metres d’altitud, el
temporal ha deixat
gruixos de neu de 10
centímetres.

Gairebé tots els municipis del territori han vist caure neu aquesta darrera setmana

REDACCIÖ

La neu ha caigut amb força a la Terra Alta.
CEDIDA

Dins el pla d'extensió dels
serveis de comunicacions
electròniques Catalunya
Connecta, i més concreta-
ment en el marc del Terres
de l'Ebre Connecta, s'ha pro-
cedit a la instal·lació d'una
torre de telecomunicacions a
la població de Rasquera
(Ribera d'Ebre). La construc-
ció consta d'una estructura
metàl·lica de 20 metres d'al-
tura i d'una caseta prefabri-
cada, i és obra de l'empresa
EMTE. La nova torre s'ha ubi-
cat al paratge de La Rasa i
donarà cobertura de Banda
Ampla Rural i televisió digital
terrestre (TDT) al nucli de
Rasquera.

Nova Torre de

Telecomunicacions

a Rasquera

L'alcalde de Móra la Nova,
Joan Sabanza (CiU), plante-
ja la convocatòria d'un
referèndum a la Ribera
d'Ebre perquè la ciutadania
decideixi amb quina vegue-
ria «vol compartir territo-
rialment el seu futur». El
polític convergent conside-
ra aquesta proposta l'op-
ció «més prudent i conve-
nient» per cercar «el
màxim consens i no impo-
sar per la via dels fets con-
sumats una adscripció
territorial que ha de ser
voluntària». La iniciativa de
Sabanza no ha estat ben
acollida pels alcaldes dels
dos municipis amb més
població de la comarca:
Móra d'Ebre i Flix. 

Possible
referèndum  a la
Ribera d’ Ebre

Si, com diuen les estadís-
tiques, el 99% de les llars
ja estan adaptades a la
TDT, no hauran tingut cap

problema dimarts quan
més de dos milions de ciu-
tadans es van quedar
sense senyal analògic. 

Aquest dimarts,
640 municipis catalans de
28 comarques repartides
per tot el territori han
completat la segona fase

de l'apagada analògica.
Terres de l’Ebre ja només
pot veure la televisió en
sistema digital. 

Segons la
Generalitat la cobertura
per TDT és superior a l'a-
nalògica tot i que recorda
que per rebre correcta-

ment el senyal, els usuaris
han d'adaptar la seva
antena i disposar d'un
televisor amb descodifica-
dor. En les zones en les

quals no sigui possible la
recepció per via terrestre,
s'haurà habilitat la recep-
ció via satèlolit, com a
solució excepcional.

Ja poden sintonitzar 
Canal TE per la TDT

Aquest dimarts s’ha completat la segona fase de l’apagada

REDACCIÓ
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ERC ha assegurat que
l'Associació de Municipis
en Àrees amb Centrals
Nuclears (AMAC) ja ha deci-
dit presentar candidatura
de dos municipis per acollir
el cementiri de residus
nuclear. Segons ha avançat
el president de la
Federació comarcal
d'Esquerra a la Ribera
d'Ebre, Josep Maria Sáez,
els dos municipis candidats
serien Ascó (Ribera d'Ebre)
i Yebra (Guadalajara). ERC
ha exigit a l'alcalde d'Ascó,
el convergent Rafel Vidal,
que aclareixi si el municipi
finalment es presentarà
com a candidat a acollir al
magatzem de residus. «La

candidatura de Yebra és
només una cortina de fum
per distreure, ja que no té
possibilitats, i el candidat
prioritari de l'AMAC és
Ascó», ha assegurat Sáez.
El president d'ERC de la
Ribera d'Ebre ha manifes-
tat que els efectes del
cementiri nuclear «no són
només locals sinó també
comarcals i de país» i ha
recordat que els ajunta-
ments, els consells comar-
cals i el Parlament ja s'han
manifestat en contra d'aco-
llir el cementiri nuclear.
«Això demostra que no hi
ha el consens territorial
amb què es va comprome-
tre el Ministeri d'Indústria,
sinó que hi ha una oposició
clara dels representants de
la ciutadania de les Terres
de l'Ebre i del Camp de
Tarragona», ha afegit. Sáez
ha afirmat que «són els
alcaldes de CiU a la Ribera
d'Ebre, i en concret el
d'Ascó, els que defensen
l'acolliment del magatzem
de residus nuclears». Per

això, ha demanat als con-
vergents «respecte per les
decisions del conjunt de les
institucions del territori i del
Parlament».  El president
d'Esquerra de la Ribera
d'Ebre li ha recordat a l'al-
calde d'Ascó que si vol pre-
sentar aquesta candidatura
a acollir el cementiri de

residus nuclears tingui clar
que els efectes no són
només locals sinó, com a
mínim, comarcals i, evi-
dentment, també de país;
d'aquí que els ajuntaments,
els consells comarcals i el
Parlament de Catalunya
s'hagin manifestat contra-
ris a acollir-lo. Segons

Sáez «això demostra que
no hi ha el consens territo-
rial amb què es van com-
prometre des del Ministeri
d'Indústria, sinó que hi ha
una oposició clara dels
representants de la ciuta-
dania de les Terres de
l'Ebre i del Camp de
Tarragona».

Cementiri Nuclear a Ascó?

Altre cop torna a ser
noticia la possibilitat
que les Terres de l’E-
bre alberguin un ce-
mentiri nuclear. 

ERC assegura que el municipi serà una de les candidatures que presentarà l’AMAC

REDACCIÖ

ERC crida a la mobilització ciutadana per evitar la instal.lació.
CEDIDA

Definitivament hi haurà
TAV d'ample internacional
entre Tarragona i Castelló.
Foment va adjudicar ahir
l'estudi per analitzar-ne el
traçat en un tram de 190
quilòmetres. La futura pla-
taforma permetria la circu-
lació dels trens del model
comercial AVE, a més dels
d'altes prestacions que ja
podran circular pel corre-
dor mediterrani, actual-
ment en construcció.
L'objectiu és que aquest
concentri, quan hi hagi les
dues infraestructures en
funcionament, les merca-
deries i la mitjana i llarga
distància convencional.

Foment adjudica el

TAV entre

Tarragona i Castelló

Governació ha canviat el redac-
tat de l'avantprojecte inicial
de la Llei de vegueries, on es
recollia que serien els futurs
consells de vegueria qui deci-
dirien les capitals. El conse-
ller de Governació, Jordi
Ausàs, ha reconegut que hi
ha hagut canvis i que, final-
ment, serà el Govern qui
decidirà la capitalitat dels
nous òrgans. El conseller
s'ha justificat dient que la llei
es troba en tràmits i, per tant,
'hi van havent passos i s'in-
corporen modificacions'.
Ausàs també ha admès que
la incògnita de quines seran
les capitals provoca 'ulls de
poll' a certs territoris, com és
el cas de les comarques
tarragonines.

Polèmica llei de
vegueries

Aquest nou receptari vol
comunicar al consumidor
que hi ha darrera de la
DOP del Delta de l’Ebre.

Hi trobarà la zona de pro-
ducció lligada a uns
Parcs Naturals, el tipus
de gra del nostre arròs i
les seves característi-
ques, ja que tots els
arrossos no són iguals, i
això és molt important al

moment de cuinar-lo. 
En definitiva, una carta
de presentació i de pro-
moció perque identifiqui
un arròs de qualitat con-
reat amb les pràctiques
de bon «pagés» lligat a
un espai Natural únic.

Nou Catàleg DOP 
Arròs Delta de l’Ebre

La presentació d’aquesta DOP davant el consumidor

REDACCIÓ
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Esquerra ha anunciat que
presentarà als 52 ajunta-
ments de les Terres de
l'Ebre una moció on, amb
veu nítida i clara, s'expressi
el desig de la vegueria. A la
moció es demana que el
Govern de Catalunya doni
prioritat a la tramitació del
Projecte de Llei de les
vegueries, com també a les
negociacions amb el
Govern de l'Estat, per ade-
quar la legislació estatal.
També es demana que el
Projecte de Llei de les
vegueries es tramiti al

Parlament de Catalunya
amb caràcter d'urgència
per poder aprovar la vegue-
ria abans del final d'aquesta
legislatura, i així es pugui
constituir amb les properes
eleccions municipals de
2011. Lluís Salvadó,
Delegat del Govern al terri-
tori, ha afirmat que «la Llei
de vegueries és un compro-
mís d'Esquerra en l'àmbit
nacional, i volem que sigui
una realitat». Segons
Salvadó, «Esquerra segui-

rem liderant el procés per a
la creació de la vegueria de
les Terres de l'Ebre, un pro-
cés que no té marxa enrere
i del qual ens cal continuar
estirant per superar tots els
obstacles que es presen-
tin». Lluís Salvadó ha deixat
clar que «és ara o mai», i
per això Esquerra té un
compromís ferm i treballarà
amb força, primer des de
dins del Govern, i després
des del Parlament, perquè
la Llei s'aprovi aquesta

legislatura. La Federació de
l'Ebre ha anunciat que ha
editat 5.000 adhesius on
apareix el mapa de les
Terres de l'Ebre amb la seva
divisió comarcal i amb el
títol de «Vegueria de l'Ebre»
acompanyat de la senyera.
Esquerra repartirà de mane-
ra gratuïta aquests adhe-
sius que anima a la gent a
enganxar-lo en el seu vehi-
cle per demanar la creació
de la vegueria. D'altra
banda, la Federació també

ha editat un fulletó explicatiu
on se sintetitza un decàleg
dels motius pels quals es
demana la creació de la
vegueria de les Terres de
l'Ebre. A més dels motius
històrics, també anomena
els articles de l'Estatut per
desplegar-les, com el 91,
on es diu que la vegueria no
suposa afegir una nova
administració perquè «els
consells de vegueria substi-
tueixen les diputacions i, per
tant, disposaran del mateix
finançament». El decàleg
també afirma que la vegue-
ria respon «a un model de
país més equilibrat, un país
en xarxa, multipolar (...)».
Altres arguments fan
referència al fet que «supo-
sarà un millor servei i més
proximitat a la ciutadania i
els municipis» o bé que la
vegueria «és una eina autò-
noma, de gestió i de treball
per al futur, per als projec-
tes i en defensa del territo-
ri». Per acabar el decàleg
afirma que «l'Ebre té una
especificitat i unes necessi-
tats pròpies, i mereix i
necessita un reconeixement
a la seva realitat política,
identitària i territorial que
trenqui amb el sentiment
històric d'abandonament». 

Esquerra engega una campanya de
suport a la vegueria ebrenca

La Federació de l’Ebre
d’Esquerra ha presen-
tat un seguit d’iniciati-
ves per aconseguir que
s’aprovi la Llei de les
vegueries abans del fi-
nal d’ aquesta legislatu-
ra i que es pugui cons-
tituir la vegueria de les
Terres de l’Ebre amb
les properes eleccions
municipals.

Es vol que s’aprovi abans del final de legislatura

Es presentaran mocions als plens municipals i repartiran milers d’adhesius

REDACCIÓ

Suport a la vegueria ebrenca per part d’Esquerra.
Cedida

Tortosa disposarà a finals
de 2010 d'un nou pavelló
poliesportiu que permetrà
descongestionar l'actual
pavelló de Ferreries i ree-
quilibrar esportivament la
ciutat, ja que les noves
instal·lacions es construi-
ran al marge esquerre,
concretament al pla par-
cial Portal Nord, al barri
del Temple. 

Aquesta és la inversió
més quantiosa,
1.750.000 euros, de les
tretze actuacions inclo-
ses al Fons Estatal per a
l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local (FEIL
2010) entre les quals hi
ha set projectes d'àmbit
global de ciutat i sis més
corresponents als pobles.
El pavelló poliesportiu, de
tipologia PAV 2, consta
de dues pistes d'entrena-
ment i una de competició,
totes de parquet, sis ves-
tidors, graderia per a 300
persones ampliable a

600, magatzem i estarà
ubicat en un lloc molt
accessible, al costat del
nou passeig del Canal al
portal de Ciutat Nord. 
L'alcalde ha precisat que
el nou pavelló permetrà
compensar els equipa-
ments esportius de la ciu-
tat, que gestionarà con-
juntament l'empresa
municipal TORTOSASPORT, i
ha avançat que quan les
noves instal·lacions siguin
operatives el gruix d'acti-
vitats esportives es con-
centraran en aquest pave-
lló i en el de Ferreries,

reduint a la mínima
expressió les que es facin
al Pavelló Firal de
Remolins, que se cen-
trarà en l'àmbit de Fires. 
La portaveu de CiU i regi-

dora d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, ha preci-
sat que l'actuació inclou
també l'habilitació d'un
aparcament a peu de
pavelló. 

Nou Pavelló Poliesportiu 
a la ciutat de Tortosa

Es preveu estar en funcionament a finals del 2010

REDACCIÓ

La comissió de treball del
Pla d'Iniciatives per al
desenvolupament de les
Terres de l'Ebre ha acor-
dat encarregar un projec-
te per analitzar la viabili-
tat de la creació d'una
agència de desenvolupa-
ment regional de les
Terres de l'Ebre. 
Aquest òrgan tindria per
objectiu impulsar l'econo-
mia local i la promoció de
l'emprenedoria als 52
municipis de les comar-
ques ebrenques, a través
d'un consorci o un ens
similar. 
El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, ha explicat que
es tracta d'un «projecte
integrat de desenvolupa-
ment econòmic del terri-
tori». 
A més, la comissió ha
proposat la creació d'una
xarxa de vivers d'empre-
ses de les comarques
ebrenques.

Agència de
Desenvolupament

Regional

La companyia INDO

INTERNACIONAL ha comu-
nicat als 31 treballa-
dors de la fàbrica d'u-
lleres d'acetat que té a
Tortosa la voluntat de
la companyia de tancar
la fàbrica i presentar
un expedient de regula-
ció d'ocupació (ERO)
per rescindir els con-
tractes de tota la plan-
tilla. 
El president de la com-
panyia, Joan
Casaponsa, s'ha reunit
amb els treballadors
afectats a l’hotel
Corona, al costat de la
fàbrica de Tortosa. 
La trobada amb la plan-
tilla ha estat «tensa», ja
que els treballadors,
tot i que eren cons-
cients dels rumors
sobre el tancament de
la factoria, no entenen
com l'empresa podrà
justificar l'ERO.

Més
acomiadaments

a l’Ebre
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El Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa arri-
barà aquest any 2010 al
seu 15è aniversari, una
efemèride que l'àrea de
Cultura de l'Ajuntament
de Tortosa ha volgut des-
tacar durant la presenta-
ció de la nova programa-
ció de l'espai escènic
municipal per a la tempo-

rada gener-maig: «Cal dir
que durant aquests 15
anys el Teatre Auditori -ha
dit Joan Caballol, regidor
de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa-
ha estat una peça clau
per engegar una progra-
mació estable a la ciutat i
per a la promoció de la
cultura». 
Caballol ha volgut, així
mateix, agraïr l'esforç
constant realitzat pels
diferents equips de ges-
tió del Teatre Auditori al

llarg d'aquests anys. Pel
que fa a la programació
que avui ha estat presen-
tada, el regidor de
Cultura ha expressat que
«s'ha aconseguit una pro-
posta molt interessant
perquè s'ha lluitat pels
catxets que fan que
puguem mantenir una
programació de molt bon
nivell ajustant els preus».
Aquest programa gener-
maig d'enguany compta
com a plats forts amb
dos obres de teatre que
han estat grans èxits de
la cartellera barcelonina,
«Els nois d'Història»

(d'Alan Bennett, amb
Josep Maria Pou), i «Un
marit ideal» (un clàssic
d'Oscar Wilde, amb
Àngels Gonyalons i Joel
Joan). Com és habitual,
el Teatre Auditori no obli-
da als més menuts i ha
programat un seguit de
propostes familiars de
música i teatre, així com
l'apartat musical -en
col·laboració amb
Joventuts Musicals de
Tortosa- amb Carme
Canela & Quartet i el Trio
Ilerca, així com un con-
cert-aperitiu, «Maridatge
de música i vi». 

Un cop més les propostes
teatrals de primer 

nivell arriben a
l’Auditori de Tortosa

«Durant 15 anys el Felip Pedrell ha estat una
peça clau per a la promoció de cultura»

REDACCIÓ

Sant Antoni arriba amb força al Perelló!
Arriben les festes majors de Sant
Antoni al Perelló, del 15 al 20 de
gener. Una festa en honor del patró
del municipi, Sant Antoni Abat. Durant

aquesta festa es podrà gaudir d'actes tan representatius com
els «Tres Tombs», la «Darrera», que consisteix amb la subhas-
ta d'una coca i, finalment, com a acte popular recordar-los, la
coneguda «Festa del Calmant».

cedida

L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, realitzava aquest passat
dimarts, 12 de gener una
roda de premsa per manifes-
tar la seva «decepció» per
l'actitud del Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques (PTOP) a l'hora de
fer públic el seu rebuig a les
al·legacions presentades pel
l'Ajuntament, l'EMD, així com
entitats i ciutadans, contra el
traçat de variant de la C-12
proposat per la Generalitat
al seu pas per l'EMD de
Jesús i Vinallop. El president
de l'EMD, Pere Panisello,
que va acompanyar a l'alcal-
de en la roda de premsa, va
recordar que la proposta del
Departament de PTOP com-
porta «una desfeta» per al

poble. Aquest matí, un diari
local ha filtrat el rebuig del
Govern a les al·legacions.
Bel ha criticat «la forma i el
fons» escollit pel PTOP per
fer pública la resolució a les
al·legacions, en la mesura
que aquesta no ha estat
encara comunicada formal-
ment a l'Ajuntament. 
«No em sembla molt lleial»,
va assenyalar l'alcalde, des-
prés de recordar que el pas-
sat 28 de desembre, el
director general de
Carreteres, Jordi Follia,
acompanyat del director
dels serveis territorials de
PTOP, Antoni Sabaté, van
avançar-li la intenció de la
Generalitat de desestimar
les al·legacions, tot dema-
nant discreció absoluta.

«No em sembla molt lleial»

REDACCIÓ

La Plataforma Ulldecona
Decideix ha enviat una carta
a les entitats del poble en
què demanava l'adhesió per
a poder dur a terme la con-
sulta popular en aquest
municipi el proper 25 de d'a-
bril. Els responsables de la
plataforma convocaran una
assemblea el dissabte 23 de
gener per constituir formal-
ment la coordinadora i repar-
tir tasques entre els seus
membres. Per tal que tot-
hom estigui al corrent,
durant aquesta setmana s'ha
dut a terme una bustiada per
tot el poble amb la data i lloc
de la convocatòria. El tinent
d'alcalde d'Ulldecona, Josep

Lluís Millan (ERC), insisteix en
dir que «la plataforma només
convoca el referèndum i fa
una crida a la participació,
però no farem campanya ni
a favor ni en contra, d'això ja
se n'encarregaran altres per-
sones i entitats a títol indivi-
dual». 
Ulldecona no és l'única loca-
litat que s'està mobilitzant al
Montsià, Alcanar està en una
situació semblant, on de
moment ja s'ha constituit la
plataforma, s'han fet una
série de reunions i ja s'ha
enviat la informació a les
cases. Les plataformes
d'Ulldecona i Alcanar partici-
paran a l'assemblea que es
farà a Xerta demà.

Ulldecona i Alcanar també volen decidir

Els bombers el van traslladar
immediatament a l'Hospital
de Móra d'Ebre, ja que Pedro
presentava signes d'hipotèr-
mia tot i que no es temia per
la seva vida.  I aquest
dimarts era donat d'alta,
moment en que el muntan-
yer va poder explicar en pri-
mera persona una experièn-
cia que com ell mateix ha
comentat, és tracta de la
més dura que ha viscut en la
seva vida. Fa dos dilluns,
Carrasco, arribava a Prat de
Compte procedent de
Castelló, on resideix el seu
germà, amb l'objectiu de fer
un recorregut que volia pre-
sentar al club al que pertany,
Club Alpino Universitario de
Zaragoza. Si tot hagués pas-
sat segons el previst,
Carrasco hagués arribat a
Beseit quatre dies després.
No estem parlant d'una per-

sona que no està acostuma-
da al muntanyisme, més bé
al contrari, ja que porta prac-
ticant-lo des dels sis anys.
L'equipament que portava
per realitzar la ruta constava
d'una motxilla amb roba, un
sac de dormir, un impermea-
ble per al sac, un llum fron-
tal, un GPS i un mòbil. Les
primeres etapes no li van
generar cap problema, ja
que, tot i que plovia, encara
no nevava. Però va perdre el
mòbil, que al caure-li a un riu,
ja no va tornar a funcionar.
Fora d'aquest detall el mun-
tanyer  va continuar amb la
travessia, avituallant-se de
menjar a Caro per tal de fer
front a les dues darreres eta-
pes. Així, després de Caro,
va fer fins Font Ferrera i va
ser en l'última etapa del
recorregut, quan li quedaven
18,5 kilòmetres on va suc-
ceir tot. Començava a nevar,
«però la ruta no presentava
gaire complicació», però,
després, va arribar la gran
nevada, que el va desorien-
tar degut a la poca visibilitat,
en aquells moments es va
trobar un forestal i va decidir
retrocedir, agafant l'opció de
seguir el Matarranya fins a
Beseit, tal com li havien indi-
cat, però cada cop nevava
més i la llum començava a
marxar. Fins que de cop es
va trobar a fosques sota una
nevada molt forta. Davant

aquesta situació Carrasco va
buscar un lloc on refugiar-se
i va trobar una cova, on  va
passar els cinc dies que va
estar desaparegut. En
aquells moments el muntan-
yer explicava que tenia dos
prioritats: no perdre la moral
pensant que ja haurien
començat a buscar-lo i per
l'altra banda, mantenir el
màxim calor corporal possi-

ble (preocupant-se que el
seu sac  estès en perfectes

condicions i, sobretot, sec),
ja que estem parlant de tem-
peratures que van arribar als
10 graus sota zero.
Carrasco va decidir que el
dilluns empendria el camí de
tornada, ja que el seu cos
començava a estar dèbil
(durant els cinc dies només
va beure aigua). I així ho va
fer, va començar a remuntar
el riu, hores després un

helicòpter dels bombers el
trobaven.

El muntanyer perdut als Ports ho pot contar

Després de cinc dies
desapareguts als Ports,
el muntanyer, Pedro
Carrasco Jiménez, va
ser rescatat sa i estalvi
el passat dilluns per la
tarda quan un helicòpter
d’Alcorisa el localitzava
dins el terme de la
Sénia.

«Tenia dos màximes prioritats: no perdre la moral ni la calor del cos»

REDACCIÓ

«Quan vaig decidir retrocedir per la nevada...
Pujant el Matarranya com m’havien indicat... De
cop em vaig trobar a fosques en mig de la nevada»

Vaig decidir retrocedir

El programa de gener compta com a plats forts
amb dos  grans èxits: «Els nois d’Història» de
Bennett  i «Un marit ideal», de Wilde.

Molt bon nivell a molt bon preu

Pedro Carrasco.
cedida

REDACCIÓ
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Juanjo Navarro, Director
Esportiu del futbol base del
CF Amposta, informava
que «la incorporació
d’Antoni Teixidó ha estat
efectuada per l’Associació
de pares que gestiona els
planters del CF Amposta.
Una associació que té auto-
nomia tant en l’aspecte
econòmic com en l’espor-
tiu, o sigui, que gestiona el
futbol base però que està
integrada i vinculada al CF
Amposta per a qui es treba-
lla sempre en el seu benefi-
ci, potenciant els planters».
Segons Navarro, aquesta
associació disposa de 25
membres i dos d’ells estan
a la directiva del club. El fit-

xatge de Teixidó ha estat
«com adjunt a la direcció
esportiva del futbol base.
El que volem és que apliqui
els automatismes tàctics
que ja tenim fixats amb els
equips. I qui millor per fer-
ho que un professional que
té molta experiència,

havent estat jugador de
Primera divisió. Pensem
que el seu perfil és ade-
quat per tirar endavant les
idees que ja hi ha establer-
tes». D’entrada, fins el final
de temporada, ho farà des
dels alevins als juvenils. 
El propòsit del futbol base

de l’Amposta és que
Teixidó hi continuï vinculat
per dos anys més. 
Al juny i al juliol, el veterà
entrenador també partici-
parà en les estades que
organitza l’associació
donant classes.
Navarro deia que entre les
condicions que ha demanat
el tècnic està el fet que «no
podrà entrenar al primer
equip mentre estigui fent
aquesta funció al futbol
base i després, com és
normal, si té una oferta
d’un club que li pugui inte-
ressar, en parlaríem i
podria desvincular-se. No
obstant, ens agradaria que
estés el que queda d’a-
questa temporada i, si és
possible i hi ha una entesa,
les dues següents».
Antoni Teixidó, extècnic de
la Rapitenca, explicava que
«Juanjo Navarro em va
plantejar aquesta possibili-
tat d’ajudar i estar amb la
Direcció Esportiva del fut-
bol base de l’Amposta i em

el que em va dir em va
agradar. Estic vivint a la
Ràpita i també he de dir
que em va força bé per
estar més ocupat del que
ho estic ara. Tot plegat, ho
he acceptat fins el final de
temporada». El tècnic acla-
ria que «no tinc cap sou
per fer això, les despeses
pels desplaçaments i punt.
I he demanat que s’especi-
fiqui que mentre estigui al
futbol base de l’Amposta,
mai entrenaria al primer
equip. Així mateix, si quan
acabi la temporada tinc
alguna oferta que em
pugués interessar, en par-
lariem per poder anar-hi si
reialment m’anés bé».

Teixidó, al futbol base de l’Amposta

Antoni Teixidó treba-
llarà amb els planters
de l’Amposta com «ad-
junt de la Direcció Es-
portiva del futbol base
del club».

ACTUALITAT

Es una incorporació efectuada per l’Associació de pares que gestiona el futbol base ampostí

M.V.

L’associació de pares que
gestiona el futbol base de
l’Amposta organitzarà
probablement el torneig
juvenil Joan Gil.

Joan Gil

Diumenge vaig estar a
Alcanar on vaig veure,
com en altres jornades
de la Primera regional,
un partit molt intens i
disputat, distret per
aquest motiu. Però això
no és el que voldria des-
tacar. M’agradaria fer-ho
per l’ambient i la il.lusió
que vaig detectar entre
l’afició canareua. Un fet
de gran valor en l’època
en la que estem i que cal
comentar-lo. I és que en
altres ocasions he parlat
de les dificultats del fut-
bol regional i el futur in-
cert que pot tenir en al-
guns casos. No obstant,
impuls com el d’Alcanar,
que és cert que no és
l’únic al territori, reflec-
teix la vida que té l’es-
port. I el patriotisme que
genera. Un president i
una junta directiva for-
mada per gent jove amb
la implicació de juga-
dors que posen totes
les facilitats i el compro-
mís per tirar endavant el
projecte. 

La veritat és que és
il.lusionant i la mostra
més evident de tot això
ha estat la iniciativa de
les bufandes. Serveix
per recaptar però, a
més, els socis i aficio-
nats no van dubtar diu-
menge en anar a la Fa-
necada amb la bufanda
al coll. Ambient i color
que jo no recordava en
un partit de regional. 

Amb l’exemple d’Alca-
nar es comprova que un
relleu generacional és
positiu a les directives.
Hauria de passar a més
llocs en els que reial-
ment també fa falta. 

Il.lusió a 
Alcanar

L’opinió de Michel

El Tortosa va guanyar diumenge
passat el Masnou (3-1). Una
victòria balsàmica després de la
desfeta contra el Rubí. Era la da-
rrera jornada de la primera volta.
Quique va fer l’1-0, el Masnou va
empatar abans del descans i Su-
bi i Héctor, que tornava, van es-
tablir el 3-1. El Tortosa és quinzè
amb 22 punts. Així ha acabat la

primera volta. I ara enceta un ci-
cle de partits complicats. Diu-
menge al matí visitarà el camp
del líder Vilafranca (12.15 h).
Després rebrà el Santfeliuenc i
es desplaçarà a la Iberiana. Al-
berto i Oscar, lesionats, i Héctor,
sancionat amb dos partits, se-
ran baixa. El juvenil Cristian Ara-
sa fou titular. Un jugador del juve-
nil haurà d’anar a la convocatòria

d’un Tortosa amb el que va de-
butar diumenge el davanter He-
nares. 
(Més informació del CD Torto-
sa a la plana 17). 

El Tortosa visita el líder diumenge (12.15 h)
Diumenge passat va sumar tres punts d’or contra el Masnou (3-1)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Antoni Teixidó, exentrenador de la Rapitenca.
ME

Henares, darrer fitxatge.
Cedida

El Tortosa juvenil va sumar un
empat meritori i de prestigi
contra el de l’Espanyol, dis-
sabte passat (2-2) en un partit
marcat pel vent i el fred. 

Al primer temps, els espan-
yolistes van poder beneficiar-
se del vent i van avançar-se en
el marcador, a més de contro-

lar el partit. El 0-2, a l’inici de
la represa, semblava senten-
ciar però la resposta dels roi-
giblancs va ser extraordinària
amb actitud i qualitat. Amb el
suport de l’afició que es con-
centra a l’estadi els dissabtes,
l’equip va reaccionar i Edgar,
primer, i Sergi Curto, de pe-
nal, ja al final, van empatar. 

Empat de prestigi davant
el RCE Espanyol (2-2)

El canareu Manel va debutar amb l’Espanyol

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

La sanció de Víctor i la
lesió de Diego (en té per
unes sis setmanes) van
fer plantejar la possibilitat
de fitxar a un porter. Però
Jonathan va debutar amb
el Remolins-Bítem i, per
tant, no pot tornar fins el
final de la temporada. I al
final s’ha decidit no fitxar
cap porter pel partit de

diumenge a Benavent
(12 h). Es confiarà amb el
del filial i el del juvenil: An-
dreu i Xavi. Víctor ja
podrà tornar la setmana
següent. Gustavo i l’es-
mentat Víctor són baixa
mentre que Recio, enca-
ra amb molesties, és
dubte.

L’Amposta, novè amb
30 punts,  va empatar

diumenge passat contra
l’Europa (2-2) en un partit
en què la rigorositat del
col.legiat va tornar a con-
dicionar. L’Amposta, amb
baixes, es va quedar
amb nou: «penso que en
circumstàncies normals
haguéssim pogut guan-
yar els dos darrers par-
tits. Mereixiem més»,
deia el tècnic Fran Artiga. 

No fitxa cap porter
L’equip de Franc Artiga visita el Benavent (12 h)

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

La Rapitenca va obte-
nir un triomf amb gran va-
lor al camp del Blanes (1-
4). La dinàmica ha
canviat i l’equip agafa
confiança, amb la millora
del seu joc. Sergi Grau va
fer el 0-1 i, tot i el gol del
Blanes i que va tenir una
opció ambm l’1-1, la Ra-
pitenca, ben posada so-

bre el camp i amb més
control de la pilota, va im-
posar-se amb els gols de
Raül Teixidó -important la
seua tornada- i del debu-
tant Hugo Espinosa, que
en va fer dos. Una bona
aportació en el debut. La
Rapitenca rebrà diumen-
ge el Premià (12 h), un al-
tre partit amb doble valor
per fugir de la zona com-

promesa de la taula. S’ha
de buscar la tercera
victòria seguida. D’altra
banda, esmentar que Fe-
lipe Prats és el nou tècnic
de porters. Anibal, que
portava molts anys, «és
una baixa sobtada», se-
gons la web del club. 

El delegat del primer
equip, per desavenences
amb la junta, ha dimitit.

A per la tercera
La Rapitenca ja reacciona i goleja el Blanes (1-4)

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Toni Calafat ha causat
baixa del club. Roquetenc
i Catalònia, entre altres,
ja s’han interessat per ell.

Baixa
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El partit Aldeana-Canonja s’havia de recuperar el dimecres, però
amb la coincidència amb el Sevilla-Barça els dos clubs van deci-
dir disputar-lo un altre dia, concretament el proper dimecres, dia
20. L’acord es va concretar el dimarts pel matí. D’altra banda,
cal informar que l’Aldeana ha fitxat a Pardo (Amposta B) i que,
amb les dues victòries seguides, s’ha estabilitzat a la taula amb
20 punts. Diumenge, amb un partit amb doble valor i en el que
Norbert fou protagonista amb les seues intervencions (va aturar
un penal), els aldeans van guanyar a l’Icomar (2-0): «ens vam con-
tagiar del joc del rival i la veritat és que no vam estar bé», deia
el president Rodri. Sergio i Albert, des de gairebé el mig del
camp, van marcar. L’Aldeana visita l’Ampolla i després el Valls.   

El partit Aldeana-Canonja es disputarà el
dimecres dia 20 de gener

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’arbitratge de Carpes, en el partit Alcanar-la Cava, no va agra-
dar als locals. Es va protestar molt una acció d’Alberto, amb l’1-
0, considerada com a penal. ‘Txiki’ Estellé, tècnic de l’Alcanar,
deia que «penso que no va influir en el resultat perquè l’empat es
pot considerar just, tal com va anar el partit, però el que si que
puc dir és que m’agradaria tenir arbitratges així fora de casa».
Rodri, porter local, fou expulsat per una suposada agressió a
Eros. La directiva tenia intencions de presentar un recurs davant
d’una possible sanció. Una baixa que podria ser sensible, amb
un Alcanar entre els equips capdavanters i afrontant dos des-
plaçaments seguits: a la Sénia i a Jesús. L’equip de ‘Txiki’ és un
ferm candidat a la lluita per l’ascens (fa cinc jornades que no
perd -11 punts de 15). Es cinquè, a tres punts dels líders.

L’Alcanar presentarà recurs per l’expulsió
del porter Rodri, diumenge passat

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’Ampolla va empatar diumenge a l’Hospitalet (0-0) en un partit
en el que «a la segona meitat mereixiem la victòria. Vam perdo-
nar l’imperdonable», deia el seu tècnic Angel Garcia que, a la ve-
gada, destacava «el compromís i l’actitud de l’equip. Va fer una
bona feina. Només va mancar el gol». Joaquim Talarn va tornar
a jugar, després de la lesió. L’Ampolla afronta ara dos partits se-
guits al seu camp: Aldeana i Gandesa. I necessita bons resultats
(com també el seu rival) per millorar la seua classificació. Es el
cas també del Catalònia que dissabte es va avançar amb gols
d’Aleix al camp del Reddis i que va perdonar. A la represa va bai-
xar i va acusar-ho i els resusencs, en temps afegit, van remun-
tar amb el 3-2. Els de Camarero reben l’Ulldecona i l’Alcanar.

L’Ampolla i el Catalònia afronten dos partits
seguits a casa amb ganes de millorar

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona, capaç de tot com ja ens té habituats, va perdre
diumenge passat en el derbi del Montsià contra la Sénia (0-3).
Era un partit important per als de Rogelio, després de guanyar
el líder la Cava en el darrer de l’any passat (1-2), per enganxar-
se al tren capdavanter. Però la Sénia, amb urgència de punts,
va avançar-se amb el 0-1 i en els darrers minuts va sentenciar,
amb un Pol incisiu. Amb el 0-1, l’Ulldecona, que va considerar
el resultat «com enganyós» va tenior opcions per poder remun-
tar. Però no va transformar-les i la sentència visitant va arribar
amb un penal considerat «com a dubtós». L’Ulldecona, malson
dels conjunts capdavanters, visita el Catalònia i després va a
Bítem. Els jugadors han cobrat aquesta setmana. 

L’Ulldecona, que va perdre en el derbi contra
la Sénia, ja està al dia de cobrament

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va començar
l’any amb un empat, dissabte
passat, a casa, contra el Vis-
ta Alegre (1-1). Va ser un par-
tit marcat pel fred i el vent.
Malgrat això, el Roquetenc,
ben posat, es va adaptar mi-
llor i al primer temps va dur

més la iniciativa. A la repre-
sa, tot i les dificultats de tar-
da siberiana, el partit va
obrir-se i el domini fou altern,
si bé el Vista Alegre, amb el
vent favorable, va pressionar
més amunt. Però fou el Ro-
quetenc qui va marcar en
una jugada embolicada en

què un defensa va traure la
pilota sota els pals després
d’una rematada de Lluís.
L’assistent va donar el gol.
Amb l’1-0, el Vista Alegre va
intensificar els seus intents i
va gaudir d’un parell de rema-
tades amb possibilitats. A
manca de sis minuts, els bar-

celonins van empatar arran
d’una centrada des de l’es-
querra i en què Zenon va
avançar-se a la sortida de
Povill. L’empat minimitzava el
premi del Roquetenc. Però
cal valorar el treball i la impli-
cació i esperar que aquest
empat, davant del tercer, pu-
gui ser un punt d’inflexió. Ara
els de Roquetes, coincidint
amb el final de la primera vol-
ta i l’inici de la segona, afron-
ten dos partits seguits fora:
a Camp Clar i a Cambrils. El
Roquetenc no descarta po-
der fer una incorporació. 

La reacció del Roquetenc ha
d’arribar demà a Camp Clar

Es un partit amb doble valor i també clau per sortir de la part baixa

REDACCIÓ

PREFERENT 

És la darrera jornada de la
primera volta. I a la prime-
ra regional s’hi arriba amb
tres equips empatats en el
liderat i amb només tres
punts de distància entre
els cinc primers. A més,

casualitats del calendari,
en aquesta propera jorna-
da, darrera de la primera
volta, s’enfronten els qua-
tre primers: el CD la Cava
rebrà l’Ascó i el Remolins-
Bítem al Reddis.

La Cava, que diumenge
va empatar a Alcanar (1-1)

amb un gol d’Eros (Genís
va avançar l’Alcanar) en un
altre partit entre dos rivals
directes en la lluita per la
part alta de la taula,  juga
contra un Ascó que, a la
vegada, en un altre duel de
característiques similars,
va véncer el Valls (4-3). El

Remolins-Bítem, que va
acabar sofrint per la rigo-
rositat del col.legiat (el va
deixar amb nou al minut
70) va sumar els tres
punts a Vilaseca (1-2). I el
Reddis, que perdia 0-2 al
descans, va remuntar da-
vant el Catalònia (3-2).

Els quatre primers s’enfronten
en la propera jornada
Tres punts separen el cinc primers classificats

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va deci-
dir fitxar a Jonathan, tercer
porter de l’Amposta. I ja va
debutar diumenge. D’aquesta
manera, de moment, l’equip
de Nacho té ara tres porters.
Ja a la pretemporada, el club
de Bítem va estar interessat

amb fitxar un altre porter. Per
això van existir contactes
amb Raül Jimenez i podria ser
que amb el mateix Jonathan. 

Albert Forcadell, porter que
ja estava la temporada passa-
da va poder marxar a l’Ascó
però finalment va quedar-se a
Bítem un cop Raül Jimenez va

anar a l’Ulldecona. El Remo-
lins-Bítem, equip més goleja-
dor però també el més golejat
dels que estan a la part alta
de la taula, va decidir fitxar un
altre porter que ja va debutar.
Es el cas de Jonathan. L’anec-
dota fou que l’Amposta, amb
la lesió de Diego i l’expulsió

de Contreras, no té porter per
diumenge i per això es va inte-
ressar per recuperar a Jonat-
han. Però la normativa diu que
un jugador que ha debutat ofi-
cialment, no pot tornar al club
anterior fins el final de la com-
petició. O sigui, el porter no
pot tornar a l’Amposta. D’altra
banda, el Remolins-Bítem
rebrà diumenge el Reddis i
després a l’Ulldecona. Visitarà
l’Alcanar i rebrà l’Ascó. Es el
TOURMALET que afronten els pri-
mers classificats. Gerard
Fresquet, lesionat, és baixa a
l’equip de Nacho. 

Jonathan, porter de l’Amposta,
debuta amb el Remolins-Bítem
L’equip de Nacho Pérez té tres porters

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Genís, de falta directa, va fer el gol de l’Alcanar, diumenge.
CANAL TE

PRIMERA REGIONAL
Manel (Valls)         18 gols
Gallego (Reddis) 16
Nico (la Cava) 16
Aleix (Catalònia)        15
Marc (R. Bítem)        13
J. Antonio (Ascó)       12
Alberto (Alcanar)         9
Eugeni (Catalònia)       9
Jota (Rem. Bítem)       9
Magí (Gandesa)          8
Fran (Canonja)            7
Mohedano (Gandesa)   6
Emili (Remolins-B)        6
Oscar (Alcanar)           6
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Manel, pichichi actual.
ME

S’arriba a la darrera
jornada de la primera
volta amb tres equips
empatats en el liderat de
la taula classificatòria

Triple empat
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Carlos Garcia, president del Deltebre, reconeixia que «l’equip no
va estar a l’alçada, va jugar poc concentrat. L’actitud no va ser
bona. També és cert que durant la setmana anterior, pel fred i la
pluja, no va poder entrenar com és habitual, però això no és ex-
cusa. I, tot i que amb l’1-2, a manca de set minuts, vam tenir pos-
sibilitats d’empatar, el Santa Bàrbara va sentenciar ja al final». Gar-
cia afegia que «el Santa Bàrbara, molt ben situat sobre el camp i
incisiu al contraatac, va jugar millor».Era un partit important per al
Deltebre per a les seues possibilitats, tenint un partit per recupe-
rar i més considerant que ara visita el Pinell i, després, el líder Je-
sús i Maria. El club busca una incorporació. El Santa Bàrbara,
amb dos triomfs seguits, s’estabilitza. Ferran, Pau i Pau i Ivan Cur-
to van marcar. Lletí va fer-ho pel Deltebre.

El Santa Bàrbara, ben posat i incisiu, va
sorpendre a un Deltebre poc concentrat (1-3)

SEGONA REGIONAL

El Perelló va guanyar dimecres (0-3) contra el Vilalba. El partit
corresponia a la darrera jornada de l’any passat. Es va jugar a
Móra d’Ebre perquè el camp del conjunt de la Terra Alta no té
prou enllumenat elèctric. Tudela, de falta, Brian i Domènech van
marcar els gols per un Perelló que fa un salt qualitatiu a la tau-
la i ja està empatat a punts amb el Pinell i l’Ametlla.  L’equip de
Harri, que no va jugar diumenge passat a Benifallet (el duel ja es
va ajornar amb antelació pel temporal que va deixar el camp be-
nifalletenc impracticable) rebrà demà dissabte el Batea, en fes-
tes de Sant Antoni. L’equip afronta el partit amb la voluntat de
poder mantenir-se enganxat en la lluita per la segona plaça de
la taula. Així mateix, dimarts, també en festes, rebrà el Reus en
el Trofeu Felicidad, habitual cada any per aquestes dates.

El Perelló, que dimecres va guanyar contra el
Vilalba (0-3), rebrà dissabte el Batea, en festes

SEGONA REGIONAL

El Camarles ha acceptat el canvi i el proper partit es jugarà
al camp camarlenc. I és que amb les nevades i les pluges, el
terreny de joc del Vilalba no estarà en condicions per diumen-
ge, com passarà en altres de la Terra Alta. D’altra bandam
esmentar que el Camarles va guanyar diumenge el Remolins-
Bítem (3-2) en un partit igualat en el que el Camarles es va
avançar aviat amb un gol de Pau. El Remolins-Bítem va reac-
cionar i va empatar per mitjà de Faiges. Però una de les claus
fou el gol de Magriñà, poc abans del descans. A la represa,
el partit va obrir-se. Els de Bítem van poder empatar però fou
Cornejo qui va marcar arran d’una indecisió del porter rival.
El 3-2 obra de Pulgarin va donar incertesa fins el final.

El Vilalba demana al Camarles un canvi
d’ordre del proper partit de lliga

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Oscar Camarero, juvenil del Remolins-Bítem, ha fitxat amb el
filial de l’Amposta amb qui ja podria debutar en la jornada vi-
nent en el partit en què els de Bertran han de jugar a Corbe-
ra, sempre i quan l’estat del terreny de joc ho permeti. I és
que el temporal de fred i neu ja va ser protagonista en la jor-
nada passada quan van suspendre’s fins a cinc partits del
grup ebrenc de la Segona regional: Amposta-Horta, Batea-Vi-
lalba, Benifallet-Perelló, Ametlla-Pinell i Masdenverge-Aldeana.

Bolaji (Hospitalet) va debutar amb el Santa Bàrbara, diu-
menge passat al camp del Deltebre, equip amb el que no va
jugar Juan Casales per una decisió interna del club del Baix
Ebre.

Oscar Camarero (R. Bítem) fitxa amb
l’Amposta B i Bolaji (Hospitalet) amb el Santa

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Campredó va fer un pas endavant molt important en guan-
yar al camp del Móra la Nova diumenge passat (0-2) en un
partit entre dos rivals directes en la lluita per les primeres pla-
ces. El matx va tenir moments de tensió i, ja al descans, l’àr-
bitre va demanar la presència de la força pública. En la recta
final del duel, un penal protestat pels locals i que no fou xiu-
lat va poder ser el detonant. Segons fonts consultades, afi-
cionats locals van envair el camp amb l’intent d’agredir a l’àr-
bitre al qual van perseguir per dins del terreny de joc. En
acabar la confrontació van haver-hi molts de nervis a la zona
de vestidors. D’altra banda, la primera jornada de l’any va es-
tar marcada al grup ebrenc per la suspensió de cinc partits.

Aficionats del Móra la Nova van envair el
camp per intentar agredir l’àrbitre (0-2)

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Jefrey, del Jesús i Maria, ja es situa entre els
primers classificats de la taula

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

El líder Jesús i Maria va obte-
nir una victòria de prestigi
davant l’Olímpic de Móra
d’Ebre (2-3), «el millor equip
que ens enfrontat fins ara»,
deia David Torres, tècnic de
l’equip. A més, cal destacar
que va obtenir-la en una jorna-

da en la que tenia fins a cinc
baixes (Miguel, Mathieu,
Fatsini, Ivan i Aleix, a més de
Sebas que només va poder
jugar uns minuts).
Iku, sensacional com sem-
pre, va avançar el líder que
va saber sobreposar-se a la
pressió inicial de l’Olímpic. A

la represa, però, el conjunt
morenc va remuntar amb
dos gols gairebè seguits
d’Ivan Lagunas (exjugador
del Jesús i Maria). Amb el 2-
1, el partit va ser elèctric,
amb alternatives. L’Olímpic
va disposar d’una opció per
decidir però la pilota va anar

fora. I el Jesús i Maria, amb
casta de líder i amb convic-
ció, no va perdre mai la cara
al duel i va assolir l’empat,
per mitjà d’Iku que va rema-
tad una falta que va traure
Jefrey. 
El 2-2 va desorientar a
l’Olímpic que va veure com el
Jesús i Maria pressionava
encara més amunt i que, poc
després, capgirava el marca-
dor. Jefrey, estel.lar, va robar
una pilota i va culminar una
acció individual amb el 2-3.
Victòria de prestigi del líder.

El líder Jesús i Maria fa un altre pas
endavant en guanyar a Móra d’Ebre

Els de Torres van remuntar i van imposar-se per 2-3
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jefrey va fer el 2-3.
CANAL TE

Nico és el pichichi del CD la
Cava. El seu referent ofen-
siu. Una lesió al genoll li
ocasionava unes molesties
que, finalment, el van con-
duir al quirofan. El doctor
Gerard Ginovart va operar-lo
a la Clinica Terres de l’Ebre,
el 15 de desembre. La recu-

peració, segons ens comen-
ta el propi Nico, «va força
bé. Ja em van donar l’alta i
es que no ha sorgit cap difi-
cultat, ni amb cap hemato-
ma ni cap altre inconve-
nient. I això que vaig entrar
al quirofan per ser intervin-
gut del menisc intern i resul-
ta que també tenia afectat

l’extern. Per tant, l’operació
fou més llarga del previst».
El davanter afegia que «ja
he començat a còrrer i
espero la setmana vinent,
dilluns o dimarts, integrar-
me als entrenaments i
poder tocar la pilota. Penso
que per al partit següent,
contra l’Hospitalet, primer

de la segona volta, ja podré
estar a disposició del tècnic
per entrar a la convocatòria
i poder jugar uns minuts».
Berkamp i J. Diego també
són baixa a l’equip de
Cantó.  

Nico creu que ja podrà tornar per al
primer partit de la segona volta

El davanter es recupera de l’operació del seu genoll
REDACCIÓ

CD LA CAVA

Nico, davanter del CD la Cava.
CANAL TE

«Ja tinc l’alta i em trobo
força bé. He començat a
còrrer i penso que per al
partit de l’Hospitalet ja
podré jugar»

Recuperació

L’Ametlla, tercer clas-
sificat amb un partit que
ha de recuperar contra
el segon, el Pinell, amb
qui està empatat a
punts, serà el proper ri-
val del líder a l’Aube, diu-
menge. Un gran partit.
Es el darrer de la prime-
ra volta. El següent, tam-
bé a casa, serà contra el
Deltebre, en el derbi. 

L’Ametlla visita
el líder

Proper partit

Jesús (J. i Maria)       20 gols
Alberto (Olímpic)             14
Jefrey (J. i Maria)             13
Méndez (Corbera) 13
Pau (S. Bàrbara)              12
Robert (Deltebre)             12
Iku (Jesús i Maria)            12
Cornejo (Camarles) 12
Toni (Pinell) 11
J. Prats (Horta)               10
Yalti (Batea)                    10
Andreu Roi (Rapitenca)     10
X. Gilabert (Deltebre)         9
Abdul (Batea)                   9

Nico (Perelló)                  8
Fran Moreno (Perelló)       8
Josep (Rapitenca)            8
Rabah (Vilalba) 8
D. Avila (Pinell)                8
Borrell (S. Bàrbara)          7
Adrià (Corbera)               6
Manel (Ametlla)               6
Morillo (Ametlla)              6
Pau (Masdenverge)          6
Marc (Corbera)               6

Gentilesa futbolme. http://www.icom-
peticion.com/ic/1/5/10/SEGONA_CA
TEGORIA_- _Grup_1.asp?modo=jorna-
da

REDACCIÓ
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Rem. Bítem-Masdenverge (17.30 h)
Perelló-Batea (16 h)

Aldeana-Olímpic (18 h)
Diumenge

Camarles-Vilalba (16 h)
Jesús i Maria-Ametlla (15.30 h)

Pinell-Deltebre (15.30 h)
S. Bàrbara-Rapitenca (16 h)

Corbera-Amposta (16 h)
Horta-Benifallet (15.45 h)

RESULTATS
16a jornada Segona regional
Amposta-Horta sus
Batea-Vilalba sus
Benifallet-Perelló sus
Camarles-Rem. Bítem 3-2
Deltebre-S. Bàrbara 1-3
l’Ametlla-Pinell sus
Masdenverge-Aldeana sus
Olímpic-Jesús i Maria 2-3
Rapitenca-Corbera 4-1
Recup. Vilalba-Perelló 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 16 64 19 44

2. Pinell 15 31 15 30

3. Ametlla 15 28 16 30

4. Perelló 15 35 24 30

5. Olímpic 16 33 26 25

6. Deltebre 15 28 24 24

7. Amposta 15 24 17 23

8. Batea 15 26 22 23

9. Rapitenca 16 37 31 22

10. Camarles 16 23 27 21

11. Horta 14 24 18 20

12. S. Bàrbara 16 31 28 20

13. Corbera 16 33 34 19

14. Vilalba 15 21 35 17

15. Remolins-Bítem  16 23 39 14

16. Masdenverge 15 17 35 14

17. Benifallet 15 25 34 12

18. Aldeana 15 12 71 2

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roquetenc-Godall (16.30 h)
Alcanar-Torre Espanyol (16 h)
Jesús i Maria-Flix (15.30 h)
Catalònia-Ulldecona (19 h)

Diumenge
Ginestar-Arnes (15 h)

Rasquera-Benissanet (15 h)
Tivissa-Tivenys (16 h)

Atlas Tortosa-Móra la Nova (16 h)
Campredó-Fatarella (16.30 h)

RESULTATS
15 jornada Tercera regional

Móra la Nova-Campredó 0-2

Arnes-Catalònia sus

Benissanet-Jesús i Maria sus

Flix- Alcanar 2-0

Godall-Tivissa 4-1

Fatarella-Ginestar sus

Tivenys-Atlas 2-1

Torre Espanyol-Roquetenc sus

Ulldecona-Rasquera sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Roquetenc 14 36 16 32

2. Ginestar    14 44 24 30

3. Flix  15 45 19 30

4. Campredó 15 28 14 28

5. Mora Nova 15 22 13 27

6. Godall 15 37 25 27

7. Alcanar     15 23 18 26

8. Tivenys 15 33 25 24

9. Tivissa                   15 31 28 24

10. Catalònia             14 25 18 23

11. Benissanet           14 16 28 16

12. Atlas Tortosa        15 23 24 16

13. Rasquera 14         28 29 16

14. Fatarella       14 14 31 14

15. Arnes       14 20 31 13

16. Ulldecona     14 18 30 12

17. Jesús i Maria      14 22 47 5

18. Torre Espanyol       14 14 59 3    

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Icomar-Gandesa (17 h)
Torred.-Cambrils (16.30 h)

Diumenge
Catalònia-Ulldecona (16 h)

la Sénia-Alcanar (16 h)
la Cava-Ascó (16 h)

Valls-Hospitalet (16.30 h)
Ampolla-Aldeana (16 h)

Canonja-Vila-seca (11.45 h)

RESULTATS

16 jornada, Primera regional 

Vilaseca-Rem. Bítem 1-2

Reddis-Catalònia 3-2

Ulldecona-la Sénia 0-3

Alcanar-la Cava 1-1

Ascó-Valls 4-3

Hospitalet-Ampolla 0-0

Aldeana-Icomar 2-0

Gandesa-Torredemb. sus

Cambrils-Canonja 3-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 16 50 27 32

2. la Cava 16 34 23 32

3. Ascó 16 28 17 32

4. Reddis 16 30 21 31

5. Alcanar 16 34 19 29

6. Valls 16 33 27 26

7. Canonja 15 23 25 23

8. Gandesa 15 30 23 22

9. Ulldecona 16 28 33 22

10. Catalònia 16 37 28 21

11. Torredem. 15 29 26 21

12. Ampolla 16 20 22 20

13. Aldeana 15 23 31 20

14. la Sénia 16 18 23 18

15. Cambrils 16 23 43 16

16. Hospitalet 16 21 33 14

17. Vila-seca 16 16 30 12

18. Icomar 16 10 36 9

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Alcarràs-Horta

Cambrils-Pub. Cases

Camp Clar-Roquetenc (dis 16.30h)

Vista Alegre-Martorell

Catllar-Torreforta

O. Can Fatjó-Canyelles

St. Ildefons-Viladecans

Mollerussa-Cervera

Morell-Sitges

RESULTATS

16 jornada, Regional preferent

Sitges-Alcarràs 1-0

Horta-Cambrils 2-0

Pub. Cases-Camp Clar 2-1

Roquetenc-Vista Alegre 1-1

Martorell-Catllar 2-3

Torreforta-O. Can Fatjó        0-1

Canyelles-St. Ildefons 4-1

Viladecans-Mollerussa        2-6

Cervera-Morell sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 16 37 21 35

2. Pub. Cases 16 34 24 34

3. Vista Alegre 16 36 22 31

4. Horta 16 25 12 27

5. Alcarràs 16 26 26 24

6. Canyelles 16 33 36 24

7. Torreforta 16 23 19 23

8. Catllar 16 24 33 23

9. Cambrils 16 23 21 22

10. Cervera 15 23 22 22

11. Mollerussa 16 31 31 22

12. Sitges 16 25 24 21

13. Viladecans 16 20 25 21

14. S. Ildefons 16 27 27 19

15. Camp Clar 16 30 31 18

16.  Morell 15 18 21 17

17. Roquetenc 16 18 26 13

18. Martorell 16 15 47 2

Regional preferent

Una acció del partit Roquetenc-Vista Alegre, de dissabte.
ME

Els
resultats

de la
jornada

El Roquetenc va millorar
però va veure com el
Vista Alegre empatava el
partit a manca de sis
minuts del final (1-1)

Zona de descens
PRÒXIMA JORNADA  
Manlleu-Palamós

Benavent-Amposta
Europa-Balaguer

Reus-Olesa
Cornellà-Pobla Mafumet

Llagostera-Santboià
Cassà-Hospitalet

Vilanova-Prat
Castelldefels-Blanes
Rapitenca-Premià

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 20 14 6 0 38 5 48
2. Reus 20 11 6 3 40 14 39
3. Santboià 20 11 6 3 42 25 39
4. Prat 20 10 5 5 32 18 35
5. Cornellà 20 10 5 5 25 27 35
6. Manlleu 20 8 9 3 27 19 33
7. Europa 20 8 7 5 30 27 31
8 Llagostera 20 8 6 6 30 20 30
9. Amposta 20 7 9 4 31 26 30
10. Palamós 20 8 2 10 28 26 26
11. Balaguer 20 7 5 8 31 30 26
12. Pobla Mafumet 20 7 4 9 26 31 25
13. Castelldefels 20 6 5 9 26 36 23
14. Rapitenca 20 6 4 10 27 36 22
15. Vilanova 20 5 6 9 20 34 21
16. Benavent 20 5 5 10 19 38 20
17. Cassà 20 5 3 12 27 38 18
18. Premià 20 5 2 13 18 28 17
19. Blanes 20 4 4 12 25 42 16
20. Olesa 20 2 7 11 12 34 13

Tercera divisió RESULTATS
20a jornada, Tercera divisió

Palamós-Benavent 4-2
Amposta-Europa 2-2
Balaguer-Reus 0-0
Olesa-Cornellà 2-2
Pobla Mafumet-Llagostera         2-1
Santboià-Cassà 1-2
Hospitalet-Vilanova 3-1
Prat-Castelldefels 2-1
Blanes-Rapitenca 1-4
Premià-Manlleu 1-0

PRÒXIMA JORNADA
Masnou-Gramenet

Sants-Iberiana
Vilassar-Igualada
Tàrrega-Guíxols

S. Cristobal-Marianao
Peralada-Muntanyesa
Poble Sec-Montcada

Banyoles-Mataró
Santfeliuenc-Rubí

Vilafranca-Tortosa

RESULTATS
18 jornada, Primera catalana

Tortosa-Masnou 3-1

Gramenet-Sants 1-2

Iberiana-Vilassar 1-3

Igualada-Tàrrega 0-0

Guíxols-S. Cristobal 2-1

Marianao-Peralada 0-2

Muntanyesa-Poble Sec 1-1

Montcada-Banyoles 3-0

Mataró-Santfeliuenc 1-3

Rubí-Vilafranca 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 18 27 12 37

2. Peralada 18 26 19 34

3. Gramenet 18 34 19 32

4. S. Cristobal 18 25 18 32

5. Igualada 18 22 21 31

6. Sants 18 27 21 29

7. Rubí 18 27 18 28

8. Muntanyesa 18 24 20 27

9. Santfeliuenc 18 21 21 27

10. Masnou 18 29 27 26

11. Poble Sec 18 28 27 26

12. Tàrrega 18 22 21 26

13. Guíxols 18 21 19 25

14. Iberiana 18 27 28 23

15. Tortosa 18 20 26 22

16. Banyoles 18 15 29 22

17. Montcada 18 19 23 17

18. Marianao 18 13 28 13

19. Vilassar 18 12 27 11

20. Mataró 18 16 31 9
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Va rebre el premi
Centenari al costat d'al-
tres entitats centenàries
catalanes com
són el Reus, el FC
Martinenc, el FC
Palafrugell, el CE Júpiter i
l’Eusebi Güell. En el
decurs de l'acte es van
premiar també els espor-
tistes més
destacats de l'any, i on
Xavi Hernández, jugador
del FC Barcelona, va ser
distinguit amb el Premi al
Millor Esportista Masculí

Català de l'Any, i l'atleta
tarragonina Natalia
Rodríguez com la Millor
Esportista Femenina
Catalana de
l'Any. 
Al final de l'acte Santi
Pelejà, president del
Tortosa, que anava
acompanyat pel regidor
d'Esports de
l'Ajuntament de Tortosa,
Pere Panisello, i alguns
membres de la comissió
del centenari de
l'entitat, reconeixia la
satisfacció que suposava
rebre una distinció d'a-
quest tipus: «és un orgull
rebre un premi així i que
hem de compartir amb
tots els socis, directius,
tècnics, jugadors i la
gran família del Tortosa
que ha
passat pel club durant
aquests cents anys. En

un premi de tots i per a
tots. 
I crec, a més a més, que
rebre'l en un any tan
important, esportivament

parlant, i al costat de tan-
tes grans figures i clubs
catalans li dóna un valor
encara més gran, va
comentar.

El CD Tortosa, premiat a la XIII
edició de la festa de l’esport català

El CD Tortosa va con-
vertir-se en un dels pro-
tagonistes de la Festa
de l’Esport Català orga-
nitzada per la Unió de
Federacions Esportives
de Catalunya.

ACTUALITAT

Xavi Hernández, jugador del Barça, fou escollit el Millor Esportista Català de l’Any

REDACCIÓ

El Comitè Català de
Competició va acceptar la
solicitud del Centre
d’Esports Tortosa pels
drets de formació de sis
jugadores que militen
actualment en el recent-
ment creat Club Esportiu
Handbol Tortosa i una que
ho fa a l’Handbol Amposta.
Segons el DIARI EBRE,
l’Amposta hauria d’abonar
12160 euros i el Club
Esportiu Handbol Tortosa
20320. Per aquest motiu,
l’Handbol Tortosa presen-
tarà recurs davant el
Comitè d’Apelació.
L’equip sénior femení del
Club Esportiu Handbol
Tortosa va fundar-se aques-

ta temporada quan va dis-
soldre’s del Centre Esports
Tortosa per desacord amb
la junta directiva d’aquest
darrer. Part d’ella va decidir
deixar-la i muntar aquest
nou conjunt que ara obre
ara la problemàtica amb
aquest afer de la reclama-
ció dels drets de formació
per part de l’entitat del
Centre d’Esports Tortosa.

L’Handbol Tortosa
presentarà un recurs

I ho farà a la reclamació del CE Tortosa

REDACCIÓ

HANDBOL

La Federació Esportiva
Catalana de Twirling hacomu-
nicat aquesta setmana el
calendari de la temporada.
Es el següent:
20-21 de febrer: semifinals
individuals Tarragona-Lleida a
Deltebre. 27-28: semifinals
individuals Barcelona-Girona
a Maçanet.
13-14 de març: Semifinals
parelles i conjunts Tarragona-
Lleida a S. Bàrbara. 20-21:
Semifinals Parelles i conjunts
Barcelona-Girona a Can
Parellada.
11 d’abril:Copa Catalana de

Clubs (Equips i grups) a
Tortosa.
1-2 de maig: Finals
Territorials Tarragona-Lleida
a Ulldecona. 8-9: Finals
Territorials Barc-Girona a
Badalona. 22-23: Copa
Federació a Maçanet.
5-6 de juny: Campionat
Catalunya juvenil, júnior i
séniora Lleida (Reserva
Tortosa). 12-13: campionat
de Catalunya (resta catego-
ries) i finals de 2a. divisió a
Amposta. 
10-11 juliol: Gran PrixCopa
d’Europa a Angalterra.
2-8 d’agost: Campionat del
Món a Noruega (Bergen).

Començarà el proper 20 de febrer
REDACCIÓ

TWIRLING

El rapitenc Albert Montañés
es va classificar per a les
semifinals del torneig
d’Auckland en véncer al
suís Michael Lammer. 
La semifinal en la que pre-
nia part el tenista ebrenc es
va disputar ahir a les dotze
de la nit (migdia a Auckland)
i l’ebrenc s’enfrontava al
jugador d’Estats Units, John
Isner que, a la vegada, es
va desfer de Toni Robredo.

Es la primera vegada que
Montañés arriba a unes
semifinals en un torneig
que es disputa sobre una
pista de superfície ràpida.
En el moment de tancar
aquesta edició no conei-
xiem el resultat de duel de
semifinals del torneig
d’Auckland. En l’altra semifi-
nal s’havien d’enfrontar el
francès Arnaud Clément
(número 6) i l’alemà Philipp
Kohlschreiber (5).

Albert Montañés, a semifinals

Calendari de la 
temporada de Twirling

Al torneig d’Auckland
REDACCIÓ

TENIS

Dins d’un projecte educa-
tiu amb l’ONG HUMANA

PEOPLE TO PEOPLE, l’ullde-
conenc Joan Sevilla inicia
una nova experiència a
Mozambique on exercirà
de mestre i on, a més,
iniciarà una activitat
esportiva. Cal dir que
també s’ha implicat el CF
Ulldecona, exequip de
Sevilla, el pilot Adam
Raga i el jugador del
Barça Oriol Romeu.
Es preveu que des de

febrer fins a l’agost, Joan
Sevilla estarà convivint
com a mestre amb uns
800 nens que necessiten
tot tipus d’assistència en
haver perdut les seues
famílies per la guerra,
malalties o perquè no
se’n poder fer càrrec
d’ells. 
Empreses com Lagrama
col.laboren en el projec-
te. Es pot trobar més
infomació a la
web:http//maputo.lagra-
ma.es.

Solidaritat ulldeconenca
REDACCIÓ

El Comitè Català de
Disciplina Esportiva va
acceptar la solicitud del
Centre d’Esports Tortosa
que reclama drets de
formació de jugadores.

Drets de formació

Del 23 de gener al 6 de
febrer es celebrarà una
nova edició de la Pirena
2010 en la que competeix
el tortosí Kiko Vallespí en la
categoria de trineus.
Hi haurà 38 equips, més de
la meitat internacionals i el
nivell es preveu que sigui
superior al de l’edició pas-
sada amb la participació
dels tres darrers guanya-

dors. La presentació serà
el dia 23 de gener a
Saragossa i al dia següent
es disputarà la primera
etapa. 

Un nou repte per 
Kiko Vallespí

Es va presentar la Pirena 2010

REDACCIÓ

MUSHING

El 23 de gener es farà la
presentació oficial de
tots els equips i al dia
següent es disputarà la
primera etapa.

Primera etapa

L’ulldeconenc Joan Sevilla.
Cedida

Santi Pelejà, Pere Panisello, regidor d’esports, i Xavi Hernández.
Cedida

Albert Montañés.
Cedida
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: JERONI CASTELL, CUINER DEL RESTAURANT «LES MOLES» D’ULLDECONA

El crack de la setmana
recupera, de nou, el seu
format habitual, fent una
entrevista a alguna per-
sona del territori que
considerem que ha estat
un crack, per algun fet.
Així, nosaltres aquesta
setmana hem decidit
que Jeroni Castell era el
nostre crack. Per què?
Estem convençuts que
per molts motius, però el
que ens ha portat a
aquesta decisió ha estat
un reconeixement. El
passat 15 de desembre
la Guia Repsol presenta-
va la nova edició per a
aquest any 2010.
Aquesta guia de recone-
gut prestigi, atorga uns
premis a nivell culinari
que es diuen Sols i que
són equiparables a les
estrelles en la Guia
Michelin, doncs bé, el
nostre crack, en concret
el restaurant que regen-
ta (propietari i cuiner)
Les Moles d'Ulldecona

n'ha guanyat 1 (el
màxim són 3).
Més Ebre: Bona tarda
Jeroni (prèviament li he
preguntat si el podia
tracta de tu).
Jeroni Castell: Bona tarda.
ME: Xef o cuiner?
JC: Jo no dic xef a ningú i a
casa meva, al poble, des de
sempre s'ha dit cuiner. De

fet vol dir el mateix, l'únic
que xef ve del francès.
ME: Tradició o decisió?
JC: Una serie d'accidents,
la veritat, ens van portar a
quedar-nos amb el restau-
rant. Jo no sóc cuiner de
formació, ni la meva família.
Jo no tenia massa interès
amb el tema, però vaig
posar-me un negoci de
pollastres a l'ast, un dia el
cuiner se'm va posar malal-
ta i el vaig substituir, tenia
28 anys, així va començar
tot.
ME: La teva història
resulta una mica atípica,
no?
JC: Sincerament, sempre
he intentat ser una mica
diferent.
ME: I el restaurant que
tens, les Moles, d'on surt
la idea?
JC: Bàsicament era el meu
germà el que més interès
tenia, però ell volia fer un
altra cosa que no va acabar
de funcionar, més adreçada
al servei de càtering. Al final

va decidir que no era el seu
i me'l vaig quedar. Si fa 20
anys m'haguessin dit que
acabaria de cuiner no me'ls
hagués cregut.
ME: Què consideres que
tens per haver aconse-
guit tindre un restaurant,
amb tant renom, com
són les Moles
d'Ulldecona?.

JC: Sóc un home de més bé
poques virtuts, però en tinc
una... la constància. Quan
vam començar nosaltres no
sabíem ben bé com fer-ho
però volíem un restaurant
de nivell. De fet se'ns podia
veure com uns il·luminats,
però per aconseguir-ho des
d'un primer moment la
meva dona i jo vàrem dedi-
car molts esforços en pre-
parar-nos i aprendre. I sem-
pre he pensat que voler és
poder. Si tens voluntat tens
un tant per cent molt elevat
d'aconseguir-ho, no s'ha de
perdre la moral en els
moments difícils has de
continuar lluitant.
ME: Després de tant
esforç sembla que
aquest desembre passat
arribava d'alguna mane-
ra la recompensa, al
guanyar el Sol Repsol?
JC: Realment 17 anys d'es-
forç. Al saber-ho em va
entrar una alegria immensa,
jo estava buscant una tècni-
ca culinària per internet de
cara al canvi de la carta de
degustació i per associació
de paraules em va aparèi-
xer la notícia que la guia
repsol havia estat presenta-
da, així que per curiositat
em va aparèixer la notícia
que la Guia Repsol havia
estat presentada, així que
per curiositat vaig entrar, i
també per curiositat vaig
mirar quins havien estat els
restaurants catalans guar-
donats, va ser així com vaig
veure el nostre nom a la llis-
ta. Vaig sortir com un boig
per explicar-ho a la meva
dona, Carme. Com deia ma
iaia això no dóna de menjar
però ajuda a viure, i et dóna

força en els moments durs.
Immediatament vaig cridar
a tot l'equip perquè sense
ells tampoc hagués estat
possible. Els vaig explicar
que tot això està molt bé
però que ara ens queda el
més complicat, treballant
amb tant d'esforç o més
que com fins ara.
ME: Penses que hi ha un
ara i un després amb el
guardó?
JC: Ja ho crec, pensa que a
partir d'ara la gent ens
mirarà amb uns altres ulls,
serà més exigent i nosaltres
hem de saber respondre.
És bastant senzill sorpren-

dre a algú quan no espera
res de tu, però quan algú va
amb expectatives, tot es
torna més difícil complaure.

ME: Preguntar-te si estàs
content, resulta estúpid

no?
JC: Estem molt contents
per moltes coses, per

nosaltres, pel Torreó de
l'Indià, pel vi d'Edetària per-
què això dóna importància
al nostre territori, que tot i la
seva complexitat es privile-
giat pel que fa a la gastrono-
mia, per la gran qualitat del

nostres productes, de la
matèria primera.

«Com deia la meva iaia: Això no dóna de
menjar, però ajuda a viure»

Referent al Sol Repsol

«És bastant senzill sorprendre a algú, quan no
espera res de tu, però quan algu porta alguna
expectativa és torna més difícil complaure»

Amb uns altres ulls
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Mosset de Mar amb oli de gambes, un tapa creativa de la factoria l'Esquella d'en Gaudí d'Alcanar

Per fer aquesta recepta, ne-
cessitarem 6 gambes sence-
res, unes vieires, pinya al natu-
ral, mantega, pa i sal. Per
començar treurem els caps a
les gambes i els reservarem,
pelarem les gambes, les obri-
rem per la meitat i les xafa-
rem. Farem com un llibret on
posarem gamba, mitja tallada
de pinya i l'altra meitat de la
gamba, a continuació ho intro-
duirem al forn uns pocs minuts
fins que les gambes estiguen
cuites. A una cassola, hi afegi-
rem els caps de les gambes i
dues cullerades de mantega i
ho deixarem una estona al foc,
un cop els caps hagin trer el
suc, ho passarem pel colador
i ho xafarem amb una mà de

morter per treure el màxim
partit a la carn del cap. Final-
ment, en una paella amb un
raig d'oli d'oliva, saltejarem les
vieires, de manera ràpida ja
que si les fem massa perdran
una part important del seu sa-
bor. Ara només ens falta servir
aquesta tapa, per a servir-la
posarem els mossets, les viei-
res i hi afegirem pel damunt
l'oli resultant dels caps de les
gambes. Aquesta és la recep-
ta del restaurant l'Esquella
d'en Gaudí d'Alcanar, un lloc
que haureu de visitar per  sa-
ber quines altres receptes ens
poden oferir.  Recordeu tots
els seguidors del «Primen-
tons» de Canal TE, que tenim
un blog on apareixen aquestes
receptes ampliades amb vide-
os i fotografies, l'adreça:
www.primentons.blogspot.co
m i si voleu visitar el nostre fa-
cebook, l'adreça la trobareu al
nostre blog.

«Primentons i Tomates». Avui: Mosset de Mar

Els montaditos i les
tapes són l’especiali-
tat de la Mari Pau de
l'Esquella, per origi-
nalitat i sabor, és un
dels nostres favorits,
a continuació la re-
cepta.

REDACCIO

Imatge del programa.
ME

El plat de la setmana.
ME

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

EN LLOGUER

TOT MOBLAT
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva parella t'ofereix  un abric de contenció
que, lluny d'aclaparar-te , proposa moments
de relax  i enteniment.  Busca  equilibri  entre
obligacions  familiars  i de parella. 

Taure
20/4 al 19/5

Les relacions desborden expressions d'amor,
enteniment i esperança: l'empatia pren la
davantera i proposa una relaxada  connexió
en la parella. 

Bessons
20/5 al 21/6

Lliura't sense reserves a una relació amorosa
que pot dur-te a descobrir  coses sobre l'a-
mor  que vas pensar  que no tornaries a expe-
rimentar mai més.

Cranc
22/6 al 21/7

No jutgis  si no desitges ser jutjat : duu les coses
a un plànol de major tranquil·litat. Apareixerà
una despesa que no esperaves i que podria fer-
te canviar de plans.  

Lleó
22/7 al 22/8

El teu firmament  sentimental revela situacions
d'evident maduresa emocional: oblida't  de les
restriccions  i aposta  tot  a la parella . No par-
lis de diners a la feina.

Verge
23/8 al 21/9

No permetis que les teves emocions entrin
en conflicte amb  la mirada assenyada que
tens  sobre la teva vida, pren-te  un moment
per a buidar-te.

Balança
22/9 al 22/10

Quan el fastigueig s'apropia d'una relació
amorosa, hi ha  dues possibilitats: tractes
d'arribar  a una trobada , o t'allunyes abans
que arribin les llàgrimes.

Escorpí
22/10 al 21/11

Predomina un escenari de baralles: no
oblidis que la susceptibilitat exigeix molta
energia, mentre que el riure i l'humor  dei-
xin enrere els conflictes.     

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes d'una jornada vivificant  i
moments d'alegria  en l'amor , la parella
reprèn una cursa sana  d'aprenentatge  i
maduresa. Cuida la teva pell.

Capricorn
21/12 al 19/01

Gran  energia emocional: sents que gens
importa més que aclarir  la teva situació
sentimental, deixa que el corrent flueixi , no
et precipitis  a prendre decisions.

Aquari
20/1 al 18/2

Moment de calidessa envaïxen la teva  vida
amorosa  i molts  plànols arriben  a l'equi-
libri . La teva vida social  es beneficia  de
la te afectuosa actitud. 

Peixos
19/2 al 20/3

Els romanços que s'iniciïn  sota les presents
confluències astrals tindran una elevada dosi
de sensualitat  i càrrega passional . La teva
esquena  està patint  massa.    

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Jimenez Piqueras, Araceli Dr. Maimó, 8 (L’Aldea) 977452056

Borges Ayats, Joan Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar)  608935576

Verges Benet, Rosa M. Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715  

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). 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/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 6°NUVOLS
ALTS

SOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
de matinada i fins a primeres hores el cel estarà molt ennuvolat al Pirineu i
a la resta del quadrant nord-est. Al llarg del matí quedarà serè o poc ennu-
volat per la resta del dia, tot i que durant la tarda creuaran bandes de núvols
alts i prims. Independentment, també durant la tarda apareixeran alguns
intervals de núvols al nord del litoral central i al sud de la Costa Brava. 
Precipitacions: 
de matinada i fins a primeres hores del matí se n'esperen d'intensitat entre
feble i moderada al Pirineu, sobretot al vessant nord, i al quadrant nord-est.
La cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres al vessant nord del
Pirineu, i al voltant dels 1000 metres a la resta. Al vessant nord del Pirineu
és probable que per sobre de 800 metres s'acumulin més de 10 cm de neu. 
Temperatures: 
mínimes lleugerament més baixes. Oscil·laran entre -2 i 3 ºC al Pirineu, entre
0 i 5 ºC al Prepirineu i a la Depressió Central, i entre 5 i 10 ºC al litoral. Les
màximes seran similars o lleugerament més baixes, tret del Pirineu on ten-
diran a pujar de manera lleugera. Es mouran entre 3 i 8 ºC al Pirineu, entre
7 i 12 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, i entre 10 i 15ºC a la resta. 
Visibilitat: 
entre bona i excel·lent. De matinada serà regular o dolenta al Pirineu, sobre-
tot al vessant nord. A més, hi haurà alguns bancs de boira o boirina matinals
al nord de la depressió Central. 
Vent: 
s'imposarà el component nord i oest entre fluix i moderat., amb domini del
mestral al terç sud i de la tramuntana a l'Empordà. En aquests últims sec-
tors fins a migdia el vent bufarà fort amb cops molt forts, afluixant a partir
de llavors fins a quedar moderat amb cops forts. Independentment, al cen-
tre del dia tendirà a imposar-se el component sud fluix amb cops moderats
al litoral i Prelitoral central i a l'interior de la meitat est del país. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
al nord del cap de Begur bufarà tramuntana forta amb cops molt forts fins
a migdia, afluixant a partir de llavors fins a quedar moderada amb cops
forts. 
Al sud del sector també s'imposarà la tramuntana que serà moderada amb
cops forts fins a migdia, tot i que de matinada hi haurà alguns cops molt
forts. Al llarg de la tarda el vent tendirà a quedar fluix i de direcció variable.
De maregassa a forta maror. Mar de fons del nord-est. 
Costa Central:
s'imposarà el component nord i oest moderat amb cops forts, sobretot de
matinada, quan als dos extrems hi haurà alguns cops molt forts. Al llarg del
matí el vent afluixarà i tendirà a imposar-se el vent de component sud fluix
amb cops moderats.
De forta maror a maror, tot i que de matinada al nord del sector hi haurà
àrees de maregassa. Mar de fons del nord-est. 
Costa Daurada:
al sud del cap de Salou bufarà mestral fort amb cops molt forts fins a mig-
dia, sobretot de matinada. A partir de llavors anirà afluixant progressivament
fins a quedar entre fluix i moderat al final del dia.
al nord del cap de Salou fins a mig matí s'imposarà el mestral entre fluix i
moderat, més reforçat de matinada quan hi haurà cops forts o alguns de
molt forts. A partir de llavors s'imposarà el component oest fluix amb cops
moderats.
Maror. Mar de fons del nord-est.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

La Sènia. Piso ideal pare-
jas, consta de comedor
con salida balcón, cocina
independiente equipa-
d a ( l a v a d o r a ,
frigorífico,placa y horno
eléctrico) aseo con
ducha reformado,
hab.doble salida ext, hab
indv, en el centro del
pueblo. 320E/mes.
661707383 (Preguntar por
Emi)..

Reus. Gran oportunitat de
local comercial al centre de
Reus. Local en cantonada de
168m2 diafans, amb més de
25 metres de façana. Situat a
la plaça Hercules, al davant
d’un col.legi. Disposa de 3
places d’aparcament al
mateix edifici. 661 91 35 88

Sant Carles de la Rápita. Es
lloga entresol ubicat a les
galeries comercials Hort del
Rei. Ideal per despatx.
676 91 93 78

DIVERSOS�

PROFERSOR MOLA
No hay problema sin
solución. Especialista
para recuperar la
pareja perdida, amor
duradero con
importancia sexual.
R e s u l t a d o
garantizado de 4
dias. 
Nº de Tel. 637 26 13 89

TREBALL�

MOTOR�

VOLS VENDRE Ó LLOGAR
UN PIS A LES TERRESDE
L’EBRE? POSA’T EN CON-
TACTE AMB PROFESSIO-
NALS DE TOTA  LA VIDA

PISO Perfecto

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUAL-
SEVOL NECOCI. EVA

647.93.81.68

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

GRAN OPORTUNITAT.
Tarragona ciutat, casc antic.
Pis reformat a estrenar, tot
exterior de 3 habitacions (2
dobles), preciós saló-menja-
dor amb cuina americana,
bany de gresite, sostres
amb llums halògens, terra
de gres rústic, Nou a estre-
nar. Edifici rehabilitat. El
preu actual és de 169.000Û
quan fa poc era de
210.000Û. És una verdadera
oportunitat. Ideal per a estu-
diants de la URV. 
661 91 35 88

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

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

977 74 33 99

Es ven JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

vendre pisos a les
Terres de l’Ebre.
977 24 97 00

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostrada
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
ImtInteresades enviar

curriculum a:
cpradera@empleoperfecto.com

www.mesfeina.com

Xalet a 100 metres de
la platja, de 3 dormito-

ris i 2 banys per
160.000€

Pis nou de 2 dormito-
ris, cuina-menjador-

estar i bany per
84.000€

Casa a Móra d'Ebre
amb 170m2 cons-

truïts,3 hab., 1 bany,
cuina independent,

menjador,  calefacció
de gasoil i amb garat-

ge. Per només
66.000€!!! Ref. 1151

Casa a Miravet de 108
m2, 3 habitacions, 1banys
i 1 lavabo, cuina indepen-
dent, menjador. Aire condi-
cionat. Terrassa. Mobles

inclosos. Per entrar a viure.
Per només 63.500€!!!  

Ref. 1140

Casa cantonera a Els
Reguers de 200 m2 amb
jardí de 450 m2 tancat , 6

habitacions , 2 banys , 2 cui-
nes , 2 menjadors , garatge.
Mobles inclosos. 119.000
euros. Ref. CFD20701 

tel. 977 720 799 

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m2 , 2 habitacions
, 1 bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equi-
pat .Pràcticament nou.
Vistes. 180.000 euros .

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net

977 41 44 08

La Ràpita. C/
Gorria. Local

comercial amb
soterrani i altell.

En lloguer al millor
carrer de la població. 

647 93 81 68

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany
complert y balcó.Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial. 

Tel.647 93 81 68

977 74 33 99

Es ven habitatge entre
mitgeres, per rehabili-

tar al carrer Major, 
cèntric, cara sol, amb
una superfície de 230
m2 i de solar 51 m2.

Preu:40.000€.

Es ven habitatge plurifami-
liar de 4 hab. i 2 banys

complets, galeria 
amb rentador. Superfície:

99 m2 útils. Bons acabats.
Finca tranquil·la amb

ascensor, de 4 anys, a la
zona alta d'Ulldecona.

Preu: 129.500 €.

977 72 06 91
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En aquests moments, ja
esteu al corrent que ens
trobem en la recta final del
concurs, on per cada candi-
datura s'han seleccionat
tres finalistes. Desde princi-
pis de gener fins el proper
mes de maig tots vosaltres
podreu continuar votant per
tal que el vostre favorit en
cada categoria obtingui el
guardó, reconeixent-li així:
la seva manera de fer, tra-

jectòria, personalitat, inicia-
tiva, projecte, etc... Durant
les properes setmanes, des
del MÉS EBRE aprofundirem
en cada una de les candida-
tures, però sobretot intenta-
rem analitzar que ha fet
possible que una determi-
nada persona o entitat hagi
resultat finalista. Així que
aquesta setmana li toca el
torn a la candidatura
«Pataca». Com recordareu,
EBRELÍDERS són uns premis
on el jurat sou vosaltres
mateixos, i no és per des-
viar responsabilitats, al
tractar-se de la categoria
que justament critica certes
actuacions. Senzillament
volem recalcar un dels ele-
ments importants d'a-
quests premis, que no és
altra que la importància que
dóna a l'opinió que té la
gent sobre els agents que
actuen a les Terres de
l'Ebre. Sense més dila-
cions, comencem amb l'úl-
tim classificat per al premi
pataca d'enguany, en
aquest cas tinc el plaer de
presentar-los a: Caixa
Tarragona, que amb 44
vots és perfila com una de
les candidates a obtenir
aquest guardó. Per què?
Anem a fer una mica d'anà-
lisi. Nosaltres fent una mica
de recull hem trobat un

moment que va poder
determinar que l'entitat de
Caixa Tarragona entrés a la
candidatura, aquesta possi-
bilitat no és altra que quan
es va donar la fusió de les
caixes catalanes (Caixa
catalunya, Caixa Tarragona
i Caixa Manresa) allà pel
novembre de l'any passat,
aquesta uniciativa represen-
tava la reducció de plantilla
(1800 treballadors) a tra-
vés de prejubilacions i bai-
xes incentivades «sense
garantir la llibertat d'elec-
ció». Van ser moments de
neguit, que es sumaven a
altres situacions similars
que s'estaven vivint a les

Terres de l'Ebre. Però si
Caixa Tarragona ocupa el
tercer lloc en la cursa cap a
aconseguir el premi, encara
ens queden dos finalistes
més, en segon lloc trobem
com a finalistes al Consell
de Seguretat Nuclear.
Tenint en compte que tres
de les nuclears de tot
l'Estat espanyol es troben
ubicades a territori ebrenc:
Ascó I, Ascó II  i Vandellòs II
i que concentren el 60% de
les incidències, que per
cert, casualment, sempre
es mantenen en el nivell
zero d'afectació als èssers
humans i al medi ambient,
quasi que no cal dir res

més. I per últim, el candidat
que està més prop d'acon-
seguir-ho, de ser el Premi
Pataca d'enguany, amb tots
vostès, la multinacional
americana LEAR, potser el
succés que ha protagonit-
zat aquesta empresa amb
planta a Roquetes fins abril,
ha estat un dels més
seguits i recolzats per l'opi-
nió pública i els diferents
sectors de la societat
ebrenca i inclòs m'atreviria
a dir que catalana. Abans
de les vacances de Nadal
Sindicats i empresa final-
ment arribaven a un acord,
per realitzar els acomiada-
ments dels seus treballa-

dors, ja que estava decidi-
da a marxar a un altre país
on podia maximitzar benefi-
cis i reduir despeses. Així
treballadors i treballadores
que portaven en molts
casos més de 15 i 20 anys
es trobaven, que a punt de
la jubilació o el que és el pit-
jor 15 anys abans d'aques-
ta, es quedaven a l'atur,
amb les conseqüències de
cara al futur que això com-
portava. Estem parlant de
més de cinccentes perso-
nes. 
Amb aquest percal, el
premi Pataca, no te desper-
dici, però encara en trobo
pocs!.

Ets un pataca!

Qui no ha escoltat mai la
frase «ets un pataca»?
Normalment aquesta afir-
mació pretén expressar
d’aquella persona a qui se
li diu, que no ha fet alguna
cosa bé. Amb aquesa in-
tencionalitat va néixer la
candidatura «Pataca» d’E-
BRELÍDERS, uns premis, que
com introduiem la setma-
na passada, s’han creat
per reconèixer la tasca
ben feta de persones i ins-
titucions del territori i per
al territori. Però també,
denunciar el contrari.

El premi Pataca, d’EBRELÍDERS, busca denunciar totes aquelles accions que han perjudicat a la nostra terra i a la nostra gent

DIANA MAR

Finalistes al premi «Pataca» d’EbreLíders.
JESÚS RUIZ

Denúncia d’allò que no s’ha fet correctament,

d’això tracta aquest premi.

Enguany, segons els votants, els finalistes han

estat: LEAR, Caixa Tarragona i CSN.

El 2009 ens ha deixat molts aspirants!

REPÀS A LES CANDIDATURES DELS PROPERS PREMIS EBRELÍDERS

www.ebreliders.cat

FINALISTES PREMI PATACA

 


