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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

La Ràpita assaborirà la
galera i l’ostra rissada el
proper 20 de febrer, al
Pavelló Firal.

P5

Tortosa estrena nous
senyals direccionals per
dirigir els turistes als
principals punts d’interès
de la ciutat.

P8

Societat

Homenatge anti-franquista
a Tortosa, demà dissabte.

P9

Esports

Recio i Ruibal (CF Amposta)
han fitxat amb el CD
Tortosa.

P10

CiU, PSC, ERC i PPC han unit els seus vots per rebutjar una esmena a la totalitat d'ICV-EUiA a una iniciativa de CiU que
proposa una llei per regular els correbous. El Grup Mixt s'ha abstingut. El parlamentari de CiU, Francesc Sancho, ha remar-
cat que vol «participar en el tràmit d'una llei que iniciï un camí de preservació de la tradició i a la vegada respecti l'animal».
El parlamentari d'ICV-EUiA, Daniel Pi, ha tingut retrets per CiU però també pels seus socis. Per una banda, ha declarat que
el fet «que CiU vulgui un final de legislatura que pugui donar una mala imatge folklòrica del Parlament es pot entendre», i,
per altra, ha acusat als seus socis al Govern de fer «una petita maragallada». El portaveu del partit ecosocialista a les
Terres de l'Ebre, Jaume Forcadell, ha afirmat «els nostres socis de Govern han entrat en el joc convergent». P3

La llei dels «Bous»

Aquest cap de setmana, si participen en la festa del Carnaval; les disfresses, un consell,
més aviat que no siguin lleugeres de vestuari. La Direcció General de Protecció Civil ha
activat l'alerta per onada de fred, que per primera vegada afecta a tot Catalunya, arran
de la situació excepcional de baixes temperatures pronosticades arreu del territori a par-
tir d'aquesta matinada. Precaució també amb el volant per l’alerta del perill de les pla-
ques de gel que es poden formar a les carreteres i comte, a l’igual, amb els forts vents
que poden superar ratxes de fins a 100km/hora.

Carnaval sota zero
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

Petites cales, timbes rocoses, arbres vora
el mar. Aquesta seria, en paraules molt
breus, la definició de la costa de l'Ametlla de
Mar, i és que encara que pareix estrany,
encara queda molta costa verge. Es aquest
tret diferencial el que fa que el litoral de
l'Ametlla sigui tant especial i s'hagi convertit
en un dels principals atractius del municipi.
Durant l'any centenars de persones, aficio-
nades a l'excursionisme, a la natura o pel
simple fet d'estar en contacte amb la natu-
ra, passegen pel Camí de Ronda o també
anomenat GR92. Aquest camí, d'història
coneguda, té entitat per si sol, ja que la pre-
sencia de diversos elements naturals i histò-
rics li donen aquesta notorietat, a més a
més, és l'eix vertebrador de cales, platges i
espais d'alt interès natural.
La fragilitat dels ambients costaners i la per-
severança per protegir i conservar el patri-
moni natural de municipi, han portat a apli-
car mesures conservacionistes i de protec-
ció, emparades en el pla de gestió del lito-
ral, impulsat per l'Obra Social de la Caixa
Catalunya i redactat per l'Associació
Naturalista Nereo. 
En el marc d'aquest pla de gestió, i amb la
més absoluta complicitat del Ministeri de
Medi Ambient i Costes que finançarà el pro-
jecte, hem redactat un projecte per actuar
en tota la franja costanera del sud del nos-
tre municipi, aproximadament 7,5 que van
des de la “cala pepo” fins a la punta de l'àli-
ga, essent dos terços d'aquest traçat (des
del port natural de l'estany fins a la punta de
l'àliga) un dels últims grans reductes de
costa verge de Catalunya i d'Espanya. 
Amb aquest projecte perseguim tres objec-
tius principals:
-Disminuir l'impacte mediambiental que pro-
dueix el transit massiu de persones al
indret, fent-lo alhora més accessible per als
senderistes i caminants en general.
-Millorar la seguretat de l'usuari en els trams
que sigui necessari.
-Donar a conèixer i fomentar aquest espai

natural tan important del nostre poble.
També, val a dir, que amb aquesta obra es
recuperen indrets d'un alt simbolisme per la
gent del municipi. La renaturalització del
Port de l'Estany, la pròpia platja, i la zona de
Port Olivet (que ja al seu moment es va sal-
var de la construcció de dos centrals nucle-
ars i ara l'hem pogut salvar de la construc-
ció d'una urbanització) són dues de les ban-
deres que aquest projecte durà a terme,
recuperant així dos indrets emblemàtics i
que quedarà pales en dues escultures situa-
des en aquests dos punts estratègics, una
en homenatge als orígens de la pesca al
nostre poble i als propis pescadors i les
seues famílies, i l'altra en homenatge a la
lluita antinuclear que sempre hem mantingut
els caleros i caleres. 
D'altra banda també cal destacar que
aquest projecte contempla l'enderroc de 4
construccions il·legals, l'escurçament de
multitud de parcel·les privades que al llarg
dels anys han anat guanyant terreny a l'es-
pai públic, i la creació d'un gran parc botà-
nic mediterrani a la península de Bon Capó
(que cal recordar que també l'hem salvat
aquest any mitjançant la revisió del pla gene-
ral urbanístic). Pel que fa als materials s'uti-
litzaran exclusivament la pedra natural nor-
malment per dur a terme petits murets de
pedra seca com a protecció, el sauló o
terra compactada en alguns trams molt pun-
tuals i la fusta.
Amb aquestes premisses s'executarà una
obra que a més de suposar la promoció i
protecció d'aquest actiu municipal tan
important i de les espècies que s'hi troben,
també es convertirà en un referent com a
espai turístic per tothom qui busca quelcom
més que el Sol i la platja. 

Xavi Llambrich Bono
Regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar

Camí de Ronda, a l’Ametlla de Mar
Opinió

Tortosa haurà rebut del Fons
Estatal d'Inversió Local (FEIL),
en dos anys, gairebé 10
milions d'euros, però les
actuacions a les que s'han
destinat aquests recursos no
situen la ciutat en millors con-
dicions per sortir de la crisi, ni
serveixen per generar ocupa-
ció a mig termini.
Les urgències del Govern
Municipal per tirar endavant
actuacions previstes en el seu
Pla d'Actuació Municipal
(PAM) han estat la causa que
bona part d'aquests fons s'ha-
gin destinat a operacions de
maquillatge i a actuacions
que, en teoria, ja tenien un
finançament assignat. No
podem dir que aquestes
inversions siguin negatives, ja
que no ho són, però sí podem
afirmar amb rotunditat que hi
havia altres actuacions més
urgents o que podien contri-
buir a dinamitzar econòmica-
ment Tortosa a mig termini.
No és el mateix cobrir una
pista esportiva per fer-hi les
festes del poble que fer una
escola bressol, i tampoc és el
mateix fer un altre pavelló
(quan ja en tenim dos) que
invertir en la recuperació de
patrimoni per tal de potenciar
el turisme, un dels sectors
que poden donar un impuls a
la precària activitat econòmi-
ca de la ciutat.
A Tortosa i al conjunt del terri-

tori estem pendents de la
implantació de noves indús-
tries que puguin representar
una sortida laboral per a mol-
tes persones que s'han que-
dat a l'atur des que va
començar la crisi. Tots ple-
gats sabem, però, que la
indústria passa per un mal
moment no només a les
Terres de l'Ebre, sinó al con-
junt del país. En canvi, també
està generalment acceptat
que el sector serveis, en
especial el turisme cultural,
són un camp en què la poten-
cialitat de Tortosa i del territo-
ri encara està per explotar. La
pregunta que se'ns planteja
avui és si els 10 milions d'eu-
ros que haurem rebut de
l'Estat han servit per facilitar
la implantació de noves indús-
tries o per potenciar el turis-
me a Tortosa: ni una cosa ni
l'altra.
Insisteixo que no rebutjo ni
crec innecessària cap de les
actuacions que es faran amb
aquests diners, però no puc
deixar de lamentar que
Tortosa, després de rebre 10
milions d'euros, es quedi com
estava des del punt de vista
econòmic. Estem perdent una
gran oportunitat de posar els
fonaments d'una recuperació
econòmica que depèn de la
conjuntura nacional, estatal, i
fins i tot mundial, però que
també depèn d'allò que fem
des del territori. I a Tortosa no
hem fet els deures. Són, en
definitiva, oportunitats perdu-
des. Esperem que en perdem
més.

Jaume Forcadell
Portaveu del Grup Municipal
d'Iniciativa a l'Ajuntament de
Tortosa.

Oportunitats perdudes

Opinió

El PSC dóna suport a la proposició de llei de
regulació de les festes amb bous

Nota del PSC

El manual de bones pràctiques dins el món del
bous, ha estat possiblement la salvació d'una
festa tradicional tant nostra. De fet, hi ha un
veritable abans i un després, posterior a l'apli-

cació del
manual de
bones practi-
ques a totes
les places de
bous ebren-
ques. I si el
manual va
ser el primer
pas per sal-
vaguardar la
festa, la pro-
posició de
llei de regu-
lació de les
festes amb

bous, ha estat el pas definitiu per garantir un
futur tranquil a la festa, lluny de possibles ame-
naces per part d'altres iniciatives legislatives
com la que fa poc es va presentar de manera

popular per tal de prohibir les corrides de
toros, que tot i que no te res a veure amb la rea-
litat de les Terres de l'Ebre, a Barcelona encara
no ho entenen. Tant és així que encara ara par-
len de postures taurines sense tindre ni idea del
que representen els bous a les nostres terres.
Visualitzen les corrides de toros on l'animal és,
no nomes maltractat, torturat i per ende mort,
amb una pràctica tradicional molt arrelada al
territori com son els nostres bous (allà anome-
nats correbous). Com sigui, tots els partits
excepte ICV-EUiA que va presentar una esmena
a la totalitat de la iniciativa presentada per CiU,
han recolzat i celebrat l'aprovació ahir al parla-
ment de Catalunya de la proposició de llei.
Molts tornem a veure en aquesta votació al par-
lament, un altra mostra d'allunyament entre els
tres socis del tripartir en votar de manera con-
traria a una iniciativa legislativa tant rellevant
per a les Terres de l'Ebre. Ara, una qüestió a tin-
dre en compte, és si els politics d'ICV-EUiA del
territori estan ó no d'acord amb les paraules de
Daniel Pi pronunciades ahir al parlament de
Catalunya.

Gràcies a la iniciativa legislativa
presentada per CiU, i recolzada pel
PSC, ERC i el PPC, la festa dels
bous de les Terres de l'Ebre tenen el
futur més clar, malgrat l'oposició
frontal d'ICV-EUiA i Ciutadans, al
Parlament de Catalunya.

Editorial

Un futur més clar per les festes amb bous a les Terres de l'Ebre

La diputada socialista, Núria Ventura, recorda el suport del partit
a les festes tradicionals amb bous i destaca que el consens que
va assolir el Manual de Bones pràctiques, que ha iniciat la seva
tramitació per convertir-se en llei, al Parlament de Catalunya
El PSC ha donat suport a la proposició de llei de regulació de les
festes amb bous, amb la que es pretén donar rang legislatiu al
Manual de Bones Pràctiques, aprovat l'any 2004 pel primer
govern d'esquerres de la Generalitat i consensuat amb el Col·legi
de Veterinaris i els aficionats als bous. Segons la diputada “es
tracta d'una tradició viva que perdura des de fa segles” afegint
però, que “simplement la tradició no justifica la seva continuïtat i
cal adaptar-se a les noves realitats, amb la necessitat, en aquest
cas, d'una major sensibilitat i respecte cap als animals, fet que
s'està aconseguint”. Per tant, la diputada ha defensat la posició
favorable del grup parlamentari Socialistes-CpC argumentant que
aquests espectacles, “que són el centre de les festes majors de
molts pobles de Catlaunya, i que han arrelat com a tradició prò-
pia, han de poder conviure amb el compliment de la legislació
vigent i amb la sensibilitat cada vegada major en la nostra socie-
tat de respecte cap als animals”. L'objectiu de la llei és precisa-
ment aquest, regular les condicions que han de reunir les festes
tradionals amb bous, la seva celebració i el seu desenvolupa-
ment, per tal de garantir els drets, els interessos i la seguretat
del públic, alhora que la protecció dels animals.
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vist l'expedient i documentació presentada per Mateo Muñoz i Serrano en què sol·licita llicència d'o-
bres per reformar l'interior d'un habitatge existent situat al Camí Bordà, polígon 9 parcel·la 163 del
terme municipal de l'Aldea i atès que aquesta recau en un sòl no urbanitzable ordinari, de confor-
mitat amb el què disposa l'article 48 de la Llei d'Urbanisme, es sotmet a informació pública per un
termini d'un mes, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar al·legacions (Exp.
150/2009). 

L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 8 de febrer de 2010

Noticia que desencadena-
va, a peu de carrer, poder
sentir comentaris, aquests
darrers dies, com «no
saben reconèixer una tradi-
ció catalana», o «no apre-
cien les costums i les fes-
tes d'un territori amb identi-
tat pròpia». Comentaris
fets per gent de les Terres
de l'Ebre cap al grup eco-
socialista que «estimen»
els bous, i que qualsevol
pas que pugui fer perillar
aquesta tradició tan arrela-
da, posa «en peu de gue-
rra» a la majoria del territo-
ri. Recalquem la majoria,
perquè sabem que tampoc
la festa és del gust de tot-
hom.  Per la tranquil·litat d'
aquesta majoria, dir que el
PSC, ERC, CiU i PPC vota-
ven, aquest dijous, junts

contra la esmena ecosocia-
lista i s'anunciava que el ple
faria el debat de totalitat de
la iniciativa de CiU que pro-
posa, concretament, una
llei que fixi els requisits i les
condicions que han de reu-
nir les festes tradicionals
amb bous sense mort de
l'animal, en les dates i loca-
litats on tradicionalment se
celebren, i que en reguli la
celebració i el desenvolupa-
ment per garantir els drets,
els interessos i la seguretat
del públic, i la protecció
dels animals. Amb aquesta
legalitat es pretén donar

rang legislatiu al Manual de
Bones Pràctiques, aprovat
l'any 2004 pel primer
govern d'esquerres de la
Generalitat i consensuat
amb el Col·legi de
Veterinaris i els aficionats
als bous. 
De tots es coneguda l'afi-
ció als bous que hi ha a les
Terres de l'Ebre, una festa
amb molta tradició que el
pas dels anys no ha fet
més que reforçar-la, viva
desde fa segles, afegint
però que «simplement la
tradició no justifica la seva
continuïtat i cal adaptar-se

a les noves realitats, amb
la necessitat, en aquest
cas, d'una major sensibili-
tat i respecte cap als ani-
mals, fet que s'està acon-
seguint». Així ho ha afirmat
la diputada socialista Núria
Ventura per voler deixar
constància la posició favo-
rable del grup parlamentari
Socialista al Parlament.
Les reaccions contràries
tampoc s'han fet esperar
gaire. 
Mentre que el parlamentari
de CiU, Francesc Sancho,
ha remarcat que vol «parti-
cipar en el tràmit d'una llei

que iniciï un camí de pre-
servació de la tradició i a la
vegada respecti l'animal»;
el parlamentari d'ICV-EUiA,
Daniel Pi, ha tingut retrets
per CiU però també pels
seus socis. Per una banda,
ha declarat que el fet «que
CiU vulgui un final de legis-
latura que pugui donar una
mala imatge folklòrica del
Parlament es pot enten-
dre», i, per altra, ha acusat
als seus socis al Govern de
fer «una petita maragalla-
da». També ERC ha volgut
recolzar la proposta de la
federació nacionalista.
Segons Cid, «ningú més
interessat que els actors
de la festa en el compli-
ment d'aquesta llei, perquè
això la protegeix. Queda
clar que si es fan les coses
bé, i hi ha compromís i
voluntat de fer-les, es farà
un pas endavant en la con-
solidació de la festa». 4
vots a favor, un en contra i
una abstenció. El portaveu
del Grup Mixt, Albert
Rivera, ha deixat entreveu-
re el seu suport l'esmena
de rebuig en considerar
que és un debat «fora de
lloc» i que no és prioritari.
Per ell, hi ha temes «més
importants que prohibir tra-
dicions». 
Per aquesta línia del dis-
curs venen les declara-
cions que ha fet a Més
Ebre el portaveu d'ICV a
Terres de l'Ebre, Jaume
Forcadell. 
«Aquí la qüestió no està en

el fons sinó en la forma».
Segons Forcadell, la tradi-
ció a l'Ebre no ha perillat ni
s'ha posat en dubte en cap
moment. 
«S'ha de valorar quin és el
millor sistema, si un regla-
ment o una proposició de
llei. Iniciar ara, a finals del
mandat, una tramitació
legislativa serà un no aca-
bar perquè, òbviament, no
avançarà a lleis més impor-
tants que es troben sobre
la taula, com és el cas de
la llei de vegueries; i per
tant, acabarà sent paper
mullat. Un reglament pot
estar aprovat en 2 mesos,
una llei de cap manera està
resolta en tan poc temps».
Segons Forcadell, el que
ha fet ICV és optar per la
via més pràctica. 
Llavors els altres grups
polítics no han estat pràc-
tics? 
«Els nostres socis de
Govern han entrat en el joc
de CiU. La nostra proposta
ha estat mal interpretada
com una defensa minorità-
ria cap a les festes amb
bous; i no és així, perquè el
que ha estat presentat és
‘calcat’ al Manual de Bones
Pràctiques, que ja fa anys
que s'aplica al territori, i el
nostre grup mai s'ha posi-
cionat en contra».
En l'actualitat, a l'Ebre hi ha
24 poblacions i dues enti-
tats municipals descentra-
litzades que celebren
correbous en les diferents
modalitats. 

Els correbous al Parlament

A principis d’aquesta
setmana coneixíem la
noticia que el grup
d’ICV-EUiA votaria en
contra a la proposició
de llei presentada per
CiU per regular legal-
ment les festes tradicio-
nals amb bous que s’a-
pliquen a les Terres de
l’Ebre i que presentaria,
a més, una esmena a la
totalitat.

El grup d’ICV-EUiA vota en contra de la proposició de llei per CiU per regular legalment les festes amb bous

«Els nostres socis de Govern han entrat al joc dels convergents», Jaume Forcadell, portaveu d’ICV a l’Ebre

TERE GONZÀLEZ

Un bou embolat en una localitat de les Terres de l’Ebre.

Cedida
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Així, aquest dimarts 9 de
febrer, el delegat del

Govern, Lluís Salvadó,
acompanyat del president
de la Cambra de Comerç,
Jose Luis Mora, i la subdi-
rectora de Presidència,
Carme Rubió, presentaven
els ajuts IDC a uns 150
empresaris de les comar-
ques del Baix Ebre i el
Montsià. Mentre que el
passat dijous, 4 de febrer,
a l'auditori La Llanterna de
Móra d'Ebre es feia també
la presentació davant una
setantena d'empresaris de
les comarques de la
Ribera d'Ebre i la Terra
Alta. L'IDC té com a objec-
tius afavorir la vertebració
del territori, compensar
les desigualtats, i poten-
ciar el desenvolupament
de les zones amb menys
dinamisme econòmic o
especialment despobla-
des del territori, d'acord
amb el que estableix el Pla
de Govern 2007-2010. El
Pla vol estimular l'activitat

econòmica i empresarial
d'aquestes comarques
mitjançant el suport al tei-
xit productiu i la producció
local, avançar el calendari
per a la millora d'algunes
de les infraestructures
programades, i desenvolu-

par un entorn socioeconò-
mic que afavoreixi la per-
manència de la població al
territori. 
El Pla promou el foment
de l'activitat econòmica
mitjançant ajuts adreçats
a ens locals que es desti-

nen al desenvolupament
de projectes que propor-
cionin al teixit econòmic i
empresarial del territori un
suport per al desenvolupa-
ment de la seva activitat o
dels seus projectes de
futur. També a empreses
privades per impulsar
aquelles iniciatives empre-
sarials que generin ocupa-
ció i que actuïn com a
força motriu del desenvo-
lupament empresarial a la
comarca. 
El Govern hi destinarà 8
milions d'euros a les
Terres de l'Ebre, a raó de
2 milions d'euros per
comarca: 500.000 euros
en ajuts directes i 1'5
milions en préstecs reem-
borsables sense interes-
sos, amb una durada de
10 anys, 8 d'amortització
més 2 de carència. Els
préstecs se subscriuran
amb l'Institut Català de
Finances.

200 empresaris de les Terres de l’Ebre
s’interessen per l’IDC

La Delegació del Go-
vern a les Terres de
l’Ebre ha organitzat
dues sessions infor-
matives per donar a
conèixer als ens locals
i el teixit empresarial
del territori la nova
convocatòria d’ ajuts
del pla d’iniciatives de
Dinamització Comar-
cal que enguany s’ ha
ampliat a les comar-
ques del Baix Ebre,
Montsià i Ribera d’E-
bre, mentre que la Te-
rra Alta ja estava in-
closa des de 2008.

Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal. Presentació aquest dimarts a la Cambra de Comerç de Tortosa

REDACCIÓ

Imatge de la reunió mantinguda aquest dimarts.
Cedida

L'Ajuntament d’ Alcanar ha
presentat els projectes
per al Fons Estatal per
l'Ocupació i la

Sostenibilitat Local.
Concretament, el consis-
tori ja ha definit 10 projec-
tes en què s'invertiran els
diners que es destinen al
municipi. 
Entre els projectes sub-
vencionats pel FEOSL
2010 cal destacar: les

obres d'adequació de la
biblioteca pública de les
Cases d'Alcanar; l'adequa-
ció edifici antiga caserna
de la guàrdia civil per con-
vertir-la en casal jove i
hotel d'entitats; la millora
dela zona poliesportiva de
les Cases d'Alcanar o l'en-

llumenat de la urbanitza-
ció Serramar d'Alcanar-

Platja (Fase central).

L’Ajuntament d’Alcanar
presenta 10 obres al FEOSL

Fons Estatal d’Ocupació i de Sostenibilitat Local

REDACCIÓ

El Departament de
Governació ha anunciat que
tots els municipis de les
Terres de l'Ebre tenen ja
cobertura amb algun dels
operadors de telefonia mòbil.
Es tracta d'un dels compro-
misos assumits pel Govern
dins del pla Catalunya
Connecta i, concretament,
en el projecte Telefonia Mòbil
Rural (TMR) que, a partir d'un
acord assolit el febrer de
2008 amb els operadors
Movistar, Orange i Vodafone,
ha de permetre estendre els
serveis de comunicacions
electròniques en nuclis de
població sense cobertura
de telefonia mòbil.

Totes les Terres
de l’Ebre 

«ja conectades»

El Sindicat de Periodistes
de Catalunya denuncia la
situació i condicions labo-
rals d'algunes ràdios públi-
ques municipals de la
demarcació de Tarragona.
El màxim responsable del
Sindicat de Periodistes a la
comarca, Ricard Checa,
s'ha reunit aquest dilluns
amb el cap d'Inspecció de
Treball, José Bernardo
Herrero, per tal que com-
provi l'existència d'irregulari-
tats, l'incompliment de les
normes de riscos laborals,
el no respecte pels drets
dels treballadors i els possi-
bles fraus a la seguretat
social que puguin estar pro-
duint-se. 

Possibles
irregularitats

laborals
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La diada és un esdeveni-
ment gastronòmic, on es
fusionen els productes del
mar i la terra: els vins DO
Terra Alta, caves catalans,
olis DOP Baix Ebre-
Montsià, el preuat arròs
del Delta i principalment
es destaca la creació i
innovació de plats cuinats
amb galera o ostra per

professionals de la restau-
ració de la ciutat.
L'entrada és lliure per a
tothom, i es podran tastar
els diferents plats que ofe-
reixen els restauradors
amb un tiquet de 4 euros.
Es podrà degustar suquet

o pastís de galeres, gale-
res farcides amb carxofa,
amb bròquil o calçots,
amb bolets i alls tendres,
pastís o còctel de galera,
o ostres al viu, a la vina-
greta de mòdena, al per-
fum d'escabetx, gratina-

des... Paral.lelament a la
diada hi haurà tallers infan-
tils de gastronomia i activi-
tats organitzades per
l'Estació Nàutica. La diada
un event gastronòmic, on
es fusionen la  professio-
nalitat dels restauradors,
vins DO Terra Alta, Caves
Catalans, Olis Do Montsià,
l'arròs del Delta i principal-
ment es destaca la crea-
ció e innovació de plats
cuinats amb Galera o
Ostra per professionals 
de la restauració de la ciu-
tat. Ens trobarem amb
nous plats a l'hora de cui-
nar les galeres o ostres
del Delta, que de ben
segur ens deleitaran el
paladar amb el seu sabor
mediterrani. Galeres amb
arròs, calçots, amb confit
de ceba de figueres, nue-
tes amb xips i espinacs,
pastís o crema de gale-
res... També es poden
assaborir el gust del mar
que ens aporten les ostres

al paladar en diferents for-
mes i textures, trobarem
ostres al viu, fumades,
gelificació d' escabetx...
En aquest cas contarem
amb la comarca convida-
da del Baix Ebre concreta-
ment el municipi de Xerta,
participant en la diada l'
Hotel Villa Retiro Rest.
Torreó de l' Indià, guardo-
nat amb una estrella
Michelin. 
Durant la setmana gas-
tronòmica des de l'inici de
la diada fins el 28 de
febrer, els diferents res-
taurants oferiran menús
especials, en els quals tro-
barem: Galeres de Sant
Carles de la Ràpita, pesca-
des per mariners de la
confraria Verge el Carme,
Ostres Rissades del Delta,
l'arròs de gran qualitat del
Delta juntament amb el
reconegut peix i marisc de
la nostra vila marinera. 
Tot això acompanyat per
vins de la Terra Alta. 

6a. Diada de la Galera i l’Ostra Rissada
a Sant Carles de la Ràpita

El proper dissabte 20 de
febrer Sant Carles de la
Ràpita celebra la 6ª Dia-
da de la galera i l’ostra
rissada, i fins el 28 de
febrer diversos restau-
rants oferiran un menú
degustació amb aquests
productes com a prota-
gonistes.

El lloc de trobada és el Pavelló Firal del municipi a les 12h, el dissabte dia 20

REDACCIÓ

Cartell de presentació de la Diada.

Cedida

El consell d'administració
de la societat estatal
Aguas de las Cuencas
Mediterráneas (Acuamed)
ha donat aquest dijous llum
verda a l'adjudicació de
tres projectes ambientals
al Delta de l'Ebre, per un
valor global de prop de 34
MEUR. Es tracta dels pro-
jectes de construcció
d'una guarda costanera i
sèquies de decantació,
d'implantació de xarxes
d'indicadors ambientals, i
de condicionament de les
canalitzacions de reg per a
l'aportació d'excedents a
les dues badies del Delta. 

Llum verda a tres
projectes

ambientals 
al Delta

El sindicat agrari Unió de
Pagesos (UP) ha alertat
que la proposta de refor-
ma de la política agrària
comuna (PAC) del Ministeri
de Medi Ambient, Rural i
Marí farà perillar la viabili-
tat de conreus com ara
l'arròs, l'oli d'oliva i l'avella-
na. A partir del 2013,
l'Estat proposa substituir
l'actual sistema d'ajuts
directes basats en
referències històriques (el
règim de pagament únic)
per un model d'ajuts direc-
tes a la renda, amb una
subvenció comuna de
100 euros per hectàrea
de superfície.

El sindicat
Unió de

Pagesos en
«alerta»

Els treballs de la comissió
d'investigació sobre l'incen-
di d'Horta de Sant Joan
començàven aquest dilluns

amb crides al rigor i a la
responsabilitat institucio-
nal. El president del
Parlament, Ernest Benach,
subratllava que els mem-
bres han de ser conscients
que «l'atenció del país
estarà posada» en ells, i es
mostrava convençut que la

comissió «donarà el màxim
exemple de rigor i sentit
institucional». El president
de la comissió, el socialista
Higini Clotas, també asse-
gurava que la seva intenció
és que no quedi cap dubte
del que va succeir el pas-
sat mes de juliol. Per tant,

46 persones compareixe-
ran a partir de la setmana
vinent davant la comissió
parlamentària. Finalment,
el nombre de compareixen-
ces serà superior al propo-
sat inicialment pel tripartit,
però inferior a les exigides
per CIU i el PP. Una de les
compareixences no accep-
tades pels socis que for-
men el Govern català és la
dels responsables dels
BRIF de Daroca, a l'Aragó,
la unitat que va fugir a
temps del lloc on van morir
els cinc bombers en consi-
derar que les zones de
seguretat no garantien la

seva integritat. Aquesta
compareixença era consi-
derada clau per esclarir els
fets per part dels partits de
la oposició. I ja s’han sentit
les primeres reaccions
contràries a aquest negati-
va. 
D'entre les persones que
compareixeran hi ha el
màxim responsable de l'o-
peratiu d'extinció de l'in-
cendi, el conegut amb el
nom clau de «Delta 0».
També hi compareixeran
els comandaments dels
GRAF i dels Agents Rurals i
el director general de pro-
tecció civil. 

S’inicien els Treballs
d’Investigació sobre l’incendi 

La intenció és que no quedi cap dubte del que va passar el passat juliol

TG
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Aquest acord els permetrà
efectuar accions conjuntes
de promoció durant aquest
2010 i continuar amb
actuacions destinades a
incrementar la notorietat
d'aquesta destinació turísti-
ca. La signatura d'aquest
acord permet revalidar les
tasques de promoció exte-
rior que, des de fa temps
impulsen els municipis de
les Terres de l'Ebre, un
acord que es revalida any
rere any i que ha permès
que aquesta zona augmen-
ti cada any la seva projec-
ció a l'exterior. Durant l'ac-

te de signatura de l'acord,
el president del Patronat de
Turisme de la Diputació de
Tarragona, Joan Aregio, ha
remarcat que enguany està
previst que l'oferta turística
de les Terres de l'Ebre es
promocioni en fires espe-
cialitzades del sector com
són la Fira de Turisme
Navartur de Pamplona -que
celebrarà la seva cinquena
edició del 19 al 21 de
febrer- o els salons espe-
cialitzats de París o
Barcelona, entre molts
altres. Les dades recents
de visitants d'aquest 2009
també han centrat l'actuali-
tat informativa de l'acte. El
president del Patronat de
Turisme de la Diputació de
Tarragona ha aprofitat l'ac-
te de signatura del conveni
per fer esment dels resul-
tats més destacables de
les xifres del darrer estudi
de l'Observatori de la
Fundació d'Estudis
Turístics, un treball que
mostra els paràmetres
més destacables de visi-

tants a les Terres de l'Ebre
durant el darrer any. Les
conclusions d'aquesta
investigació confirmen l'è-
xit creixent de les Terres de
l'Ebre com a destinació
turística i assenyalen que el
gruix de visitants que s'a-
costen a la zona són cata-
lans d'entre 35 i 44 anys,

que arriben la intenció de
relaxar-se. D'aquesta
manera, Aregio ha desta-
cat els resultats i els ha
qualificat de «molt posi-
tius». 
El president del Patronat
de Turisme ha destacat
l'augment del flux de turis-
me internacional i el canvi

de classe social dels visi-
tants, que es situa avui dia
en la classe mitja-alta, un
posicionament que,
segons Aregio, fa que les
persones que visiten les
Terres de l'Ebre «tinguin
més poder adquisitiu I que,
per tant, es reverteixi més
riquesa en el territori».

Promoció de l’Ebre 2010

Els Patronats Munici-
pals de Turisme de les
Terres de l’Ebre han
signat l’acord de pro-
moció conjunta en fi-
res nacionals i interna-
cionals.

Signatura d’un conveni per efectuar accions conjuntes de promoció del territori

REDACCIÖ

Moment de la signatura del conveni aquest passat dilluns.
CEDIDA

«Falta de projecte territo-
rial» de CiU, així han
estat les paraules del
portaveu de la secció
local d'ERC a Tortosa,
Josep Felip Monclús, fent
referència a la llei de
vegueries que tanta polè-
mica ha despertat al
territori. Aquest ha afir-
mat que és «un insult»
per a l'Ebre que Felip
Puig haja afirmat que les
noves vegueries no són
una prioritat. «El senyor
Puig és un reincident en
aquest actitud, i cal
recordar el seu paper de
màxim defensor del
transvasament de l'Ebre
fa pocs anys».

ERC acusa a CiU de

«falta de projecte

territorial»

CiU també ha dit la seva.
L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, no nomès
reclama la cocapitalitat
de la ciutat, juntament
amb Tortosa, de la
vegueria de les Terres de
l'Ebre sinó que també
reclama que la seu insti-
tucional del futur consell
de vegueria s'instal·le a
Amposta. Tot i que el pro-
jecte de llei de vegueries
no estableix les capitals
sí que determina les seus
institucionals i en el cas
de l'Ebre la fixa a
Tortosa. La proposta ha
estat rebutjada per ERC i
fa responsable Ferré «de
fer aflorar un conflicte allí
on no n'hi ha».

Ferré reclama que

Amposta sigui la seu

del consell de vegueria

El Comitè d’Empresa
d’Antaix ha comunicat
aquest dimecres la ruptu-

ra de les negociacions
amb la direcció de
Naturantaix. Ni el mateix
comité ni els sindicats
estan disposats a firmar
cap expedient en les con-
dicions presentades que,
en el pitjor dels casos, a
finals de febrer del 2011

els treballadors es troba-
ran amb 360 dies de la
prestació de l’atur consu-
mit; 180 dies de l’expe-
dient actual i 180 dies del
nou expedient;  i una pèr-
dua salarial ja produïda del
12% al llarg del 2009 i un
20% aproximat per la resta del 2010 i fins febrer del 2011.

Ruptura de negociacions entre
Comitè i Direcció d’Antaix

Les pròximes reunions seran convocades pel Departament de Treball

REDACCIÓ
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Concretament, s'han sen-
yalitzat cinc espais turis-
tics que són la Catedral
de Tortosa, les
Avançades de Sant Joan-
passeig de les fortifica-
cions, els Jardins del
Príncep-Museu d'escultu-
res de Santiago de
Santiago, els Reials
C o l · l e g i s - C e n t r e
d'Interpretació del
Renaixement i el Call
jueu.  Forés ha explicat
que, iniclalment, s'han
instal·lat un total de 10
senyals indicatives que, a

més a més, incorporen
un plànol amb els princi-
pals edificis patrimonials
de la ciutat en tres dimen-
sions. «Avui fem una
passa més en la millora
de la infraestructura turís-
tica de Tortosa amb
aquestes senyals direc-
cionals i amb el nou plà-
nol en 3D, que no totes
les ciutats turístiques

tenen, i que ofereix infor-
mació pràctica per al
turista sobre rutes, hora-
ris, restaurants, serveis
turístics, etc», ha dit
Forés. El plànol que
s'imprimirà també en for-
mat butxaca i en paper es
podrà trobar en breu a
les oficines de turisme de
la ciutat, a l'Ajuntament
però també en comerços

i restaurants. 
Pel que fa a la

nova senyalització, Forés
ha dit que no sempre indi-
quen el camí més curt
sinó que configuren una
espècie de ruta turística
per al turista perquè li
sigui més còmode i més
fàcil visitar tots els espais
d'interès. 
Concretament, les sen-

yals s'han situat a plaça
de l'Angèl i la plaça del
Pont, des d'on es desdo-
blen cap a les Avançades
de Sant Joan, c/ Bisbe
Aznar, c/ Croera, plaça
Sant Jaume i plaça de la
Immaculada) i cap als
Reials Col·legis (plaça de
la Cinta, c/ Santa Anna,
c/ Pujada del Castell i
plaça dels Estudis). 
«Aquesta és una d'aque-
lles actuacions que són
petites però que realment
fan que una ciutat ofereixi
als turistes els serveis
bàsics i necessaris per
orientar-se i visitar còmo-
dament una ciutat», ha
insistit Forés. 
El pressupost d'aquesta
actuació ha estat al vol-
tant de 13.000 euros. 
Segons Forés, amb
aquests nous senyals per
a vianants, juntament
amb el nou plànol, la nova
pàgina web i els senyals
patrimonials amb infor-
mació via mòbil, Tortosa
completa uns serveis
turístics bàsics per conèi-
xer i visitar la ciutat
endreçada i adequada-
ment. 

Tortosa estrena nous senyals
direccionals per als turistes

El regidor de Turisme
de l’Ajuntament de Tor-
tosa, Ricard Forés, ha
presentat les noves
senyals direccionals
per a vianants que
s´han instal.lat a la ciu-
tat amb l´objectiu d’
orientar el turista cap
als principals punts d’
interès de Tortosa.

S’indiquen els principals punts d’interès de la ciutat i amb informació pràctica de serveis

S’ha editat també un nou plànol turístic amb els edificis patrimonials en tres dimensions

REDACCIÓ

El regidor de Turisme, Ricard Forés, presentant la nova senyalització a la premsa.
Cedida

Els eixos vertebradors d'a-
quest projecte són la con-
servació, amb accions inte-
grades a l'entorn, i el res-
pecte a la natura. Aquesta
iniciativa ha estat aprovada
pel Ministeri de Medi
Ambient i Costes. El projec-
te exposa com objectius:
salvar la punta de Bon Capó
i convertir-la en un passeig
botànic mediterrani i trans-

formar la platja i el port
natural de l'Estany en un
espai 100% natural, sense
vehicles ni barques, amb
possibilitat d'esdevenir la
sèptima bandera blava del
municipi. A més, també pre-
veu retirar tots els elements
urbanitzadors de Port Olivet
per recuperar la seva rique-
sa natural i convertir-lo, d'a-
questa manera, en un espai
natural costaner de primer
ordre una altra vegada.
Aquest projecte de 4,2
milions, finançat pel
Ministeri, suposarà una
gran inversió que ajudarà a

combatre la humanització
que ha anat fent malbé el
sender. En concret, en
aquesta franja sud estem
parlant de l'Hotel Ametlla de
Mar, la urbanització de l'es-
mentat  Port Olivet, etc.El
Camí de Ronda el transiten
prop de 3.000 persones a
l'any i per aquest motiu una
de les prioritats de
l'Ajuntament és augmentar-
ne la seguretat i conservar-
ne el valor mediambiental.
«El Camí de Ronda és sens
dubte un dels principals
actius turístics i és per
aquest motiu que s'està

impulsant aquesta actuació
per tal d'augmentar-ne la
seguretat. Aquesta és una
mostra de la bona sintonia
amb el Ministeri de Costes
que és qui durà a terme l'ac-
tuació», explica Xavier
Llambrich Bono, regidor de
Medi Ambient. Ramir Aurin,
arquitecte del projecte, con-
sidera que és un dels pro-

jectes més ambiciosos en
els quals ha treballat. «Des
del primer moment l'equip
de govern ens va demanar
dos requisits indispensa-
bles: minimitzar les agres-
sions urbanístiques al
màxim i vetllar per l'equili-
bri entre el paisatge i la
introducció d'elements
nous», explica Aurin.

Millora de la franja sud del
Camí de Ronda de l’Ametlla 

Té com objectiu principal l’augment de la seguretat

REDACCIÓ

Un estudi elaborat pel
Laboratori de Toxicologia
de la URV ha conclòs que
la substitució dels hidro-
carburs per Enerfuel, una
barreja de residus sòlids
urbans i industrials, com
a combustible per al fun-
cionament de la fàbrica
de ciment de l'empresa
Cemex, a Alcanar, no
genera més impactes en
el risc per a la salut de
les persones i a l'entorn.
L'estudi, que s'ha allargat
durant els dos anys que
ha durat la prova de
substitució de combusti-
ble, fins un màxim de
30% d'Enerfuel-, ha ana-
litzat mostres d'aire,
vegetació i sòl, en busca
de metalls pesants, dioxi-
nes i furans. Amb
aquests resultats, Cemex
estudia ara la viabilitat
tècnica d'ampliar l'ús
d'Enerfuel a les seves
instal·lacions.

Nou estudi
d’impacte

ambiental de
CEMEX

L'empresa pública,
Ports de la Generalitat,
ha començat, aquesta
setmana, les obres per
renovar la xarxa de ser-
veis generals al moll
comercial del port de
Sant Carles de la Ràpita.
Amb aquesta actuació
es milloraran les cano-
nades d'aigua, clave-
gueram, conduccions
elèctriques, enllumenat
públic, així com les xar-
xes de telecomunica-
cions i contra incendis. 

L'objectiu és
donar resposta a les
noves demandes dels
usuaris del port. El pro-
jecte suposarà una
inversió de 798.000
euros i tindrà un termini
d'execució de sis
m e s o s .
L'actuació ha de millorar
els serveis a l'àrea de
ponent del port de la
Ràpita.

Renovacions al
moll comercial

de la Ràpita
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Ahir al migdia a l'hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa es va dur a terme
la donació de material
hospitalari d'aquest centre
a la Fundació Liberty Spirit
per a nens de l'estat
d'Ondo a Nigèria.

Aquest acte va comptar
amb la presència del
ministre de Foment i
Obres Públiques de l'estat
d'Ondo, Jacob I. Daodu, i
la presidenta de la
Fundació, Sra. Daodu, jun-
tament amb una delegació

d'aquest país i el gerent
del Grup Systemso, Manel
Ortega. 
Així, un cop signada la
donació, es va fer efectiu
el lliurament del material
hospitalari.
En concret, l'hospital
Verge de la Cinta ha lliurat
a la Fundació 6 llits articu-

lats d'hospitalització, 3
làmpades de quiròfan i
divers mobiliari de suport,
que serà destinat a un
centre materno-infantil
que estan construint a
Ondo, per tal d'atendre a
mares i infants sense
recursos.

L’Hospital Verge de la
Cinta s’involucra amb els
més desfavorits de Nigèria
El centre ha donat material hospitalari a la
Fundació Liberty Spirit de l’estat d’Ondo

Ignasi Blanch candidat ebrenc a «Català de l’any»

Aquest passat divendres, 5 de febrer, el periodista Josep
Cuní anomenva els candidats a «Català de l'any». Gran
satisfacció per al territori al conèixer que un d'aquests és
el roquetenc, Ignasi Blanch, en motiu de la seva participa-
ció al projecte «East Side Gallery» sobre el mur de Berlín.
Recordem als nostres lectors, que Blanch, amb la seva
obra  «Parlo d'amor», és l'únic català, i l'únic de l'estat
espanyol, que va participar en aquest projecte.

El sots-inspector i cap
de la policia local de
Deltebre, Francesc Edo
ha declarat finalment
davant  la titular del jutjat
número 3 de Tortosa
sobre els pressumptes
delictes dels que ha estat
acusat i que l'han portat a
que fos inhabilitat del seu
càrrec, ara fa sis mesos i
mig. Les declaracions les
fa passada una setmana
des de la seva citació, a
la que no hi va acudir
al·legant problemes de
salud i presentant el
corresponent justificant.
Edo està acusat de cinc
tipus de delictes dife-
rents, entre els quals es
troben el de violació,

agressió sexual i abús de
poder com a cap de la
policia de Deltebre. Sis
han estat les denuncies
que han portat al policia a
compareixer, ahir dijous
davant el jutge. Al sortir,
la defensa del cap de la
policia local qualificava de
«mentida» i «manipulació»
les acusacions contra el
seu client i s'ha mostrat
confiat que «tot s'acla-
rirà» atribuint les acusa-
cions a un «intent de
desacreditar» el coman-
dament policial. 

Edo declara davant el jutge
REDACCIÓ

El  proper dissabte 20 de
febrer s'inicia a Amposta una
nova temporada de Teatre i
Dansa, amb l'obra de teatre
«Cyrano de Bergerac», una
de les obres més conegudes
de la dramatúrgia. El cicle,
programat i organitzat per l'À-
rea de Cultura de
l'Ajuntament, compta amb el
suport de la Diputació de
Tarragona i el Departament
de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la
Generalitat de Catalunya. De
fet, dos de les tres obres de
teatre professional que esta-
ran a Amposta formen part
del programa Cultura en gira-
1r. semestre del 2010,

impulsat pel Departament de
Cultura i Mitjans de
Comunicació.
Davant la demanda de la
població, s'intentarà comple-
tar la programació teatral
anual amb representacions
de grups de teatre amateur,
especialment de municipis
de les Terres de l'Ebre. Per
últim, recordar que les 3
obres professionals: «Cyrano
de Bergerac», «En un barqui-
to de Vela» i «De música i
d'homes”, que es faran a
Amposta entre el mes de
febrer i abril, destaquen pel
seu èxit en el panorama d'es-
pectacles teatrals del 2010,
formant part de gires impor-
tants per Catalunya. 

Amposta amb el teatre de qualitat
L'acte estarà presidit per
l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel i la directora general de
Memòria Democràtica de la
Generalitat, Maria Jesús
Bono. Persones que van
viure en primera persona
aquesta repressió i la direc-
tora dels Serveis Territorials
d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació a
les Terres de l'Ebre, Pilar
Andreu. L'homenatge orga-
nitzat de manera conjunta
entre el departament
d'Interior de la Generalitat i
l'ajuntament de Tortosa
començarà a les 18 hores i
comptarà amb el testimoni
de Lluís Martí Bielsa, que
intervindrà com a represen-
tant dels represaliats pel

franquisme. Bielsa, membre
de l'Amical d'Antics
Guerrillers de Catalunya,
tenia 14 anys quan va escla-
tar la Guerra Civil. Va partici-
par a la Resistència a
França, va estar en un
camp de concentració i va
escapar d'un tren amb destí
al camp nazi de Dachau. El
1945 va tornar a Catalunya
per lluitar contra el franquis-
me i al 1946 va ser detin-
gut. Després d'organitzar
una vaga de fam a la presó
Model de Barcelona, va ser
castigat tancat a les fos-
ques durant mesos.
En l'acte d'homenatge, la
historiadora Teresa Ferré
parlarà de la repressió i la
guerra a les Terres de
l'Ebre, que van ser l'escena-
ri de la batalla més cruenta
de tot el conflicte. La Banda
de Música de Tortosa tan-
carà l'acte amb un concert.
L'acte s'emmarca en el pro-
grama de 24 homenatges
que se celebraran a tot
Catalunya, després que el
passat octubre el Palau
Sant Jordi de Barcelona
acollís el primer concert-
homenatge als represaliats
pel franquisme que va reunir
prop de 5.000 persones.
Ara, l'objectiu és homenat-
jar les víctimes de la repres-
sió franquista de forma terri-
torialitzada i alhora lliurar un
diploma de reconeixement
als represaliats o les seves

famílies,  un document
simbòlic que ja han lliurat
altres països com França i,
a l'Estat,  la Junta
d'Andalusia. El document,
signat pel president José
Montilla i el conseller Joan
Saura, es lliura «en reconei-
xement per la seva contribu-
ció a la causa de la llibertat
i la democràcia durant la

guerra civil i la dictadura
franquista». El text afegeix

«Sigui el seu compromís
durant aquells anys de fos-
cor exemple de generositat,
dignitat, coratge i amor a la
llibertat, a la democràcia i a
Catalunya per a les genera-
cions posteriors».  Des de
l'any 2.000, 1.311 veïns de
les Terres de l'Ebre han
rebut indemnitzacions del
govern català pel temps en

què van ser privats de lliber-
tat.

Homenatge anti-franquista a Tortosa

Demà dissabte, el
Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa aco-
llirà un acte d’homenat-
ge als ebrencs que van
ser represaliats pel fran-
quisme per lluitar per la
democràcia i els drets
nacionals de Catalunya.
L’acte estarà obert a
tothom i comptarà amb
diversos testimonis de
veïns que ho van viure,
així com historiadors.

Molts ebrencs van patir les represalies franquistes dintre i fora de les nostres fronteres

REDACCIÓ

Des de l’any 2000, 1311 ebrencs han rebut
indemnitzacions del govern català pel temps que
van estar privats de llibertat pel franquisme.

1311 ebrencs

Entre les que es troben
la de violació, agressió
sexual i abús de poder

5 acusacions

El material va destinat a un hospital en
construcció a Ondo, per tal d’atendre a mares i
infants sense recursos.

En construcció

Imatge de la Guerra Civil Espanyola.
cedida

Zona d’Ondo, Nigèria
cedida

REDACCIÓ
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Ja hi ha jugadors que han
marxat. Recio i Ruibal han fit-
xat amb el Tortosa. N’hi ha
d’altres que poden interessar
a altres clubs i que podrien
acabar marxant, tot i que
s’espera que no ho facin.
El president Tarrazona va
informar dilluns passat, a
CANAL TE, que «lassumim la
responsabilitat que ens per-
toca però podem dir que per
molt que vam baixar el pres-
supost de forma considera-
ble, ens hem tornat a trobar
que han hagut unes fallides
que, tot i prevenir-les, han

estat més grans del que
comptàvem». 
Tarrazona entenia els juga-
dors que vulguessin marxar i
assegurava que deixarà el
càrrec en acabar la tempora-
da. Així mateix, reconeixia
que la situació econòmica,
de retruc, complica l’esporti-
va, quan resten catorze jor-
nades i la permanència enca-
ra no està garantida. Per
tant, pot trontollar l’Amposta?
Només el temps ho dirà i
està clar que el proper partit,
després de perdre diumenge
a Balaguer (3-0), és clau en
molts aspectes. L’Amposta
rebrà el cuer, l’Olesa (diumen-
ge 17 h). Són 4 punts de 21
(set jornades les que s’acu-
mulen sense guanyar) i la
situació és incerta amb una
plantilla que, a partir d’ara, té
previst entrenar només dos
dies a la setmana. El tècnic
Franc Artiga, sobre tot el que
està succeint, reconeixia que
«és complicat perquè som un

equip que ha guanyat els par-
tits amb molt de treball i, si
es baixa la concentració com
va passar diumenge a
Balaguer, podem notar-ho.
No obstant, estic convençut
de que ho tirarem endavant.
Espero que no hi hagi cap
baixa més i que la gent que
es quedi, malgrat tot, ho faci

implicada, convençuda de
que salvarem la categoria».
Gustavo i Diego, lesionats, i
Puig i Raül, sancionats, no
jugaran diumenge.
D’altra banda, i segons fonts
de la directiva, no ha agradat
que «quan es va conèixer la
notícia de la reducció que
fèiem, a través dels mitjans
de comunicació, ja van
haver-hi clubs que van inte-
ressar-se per jugadors nos-
tres que encara no s’havien
pronunciat sobre el seu futur.
I això tampoc és correcte».
D’altra banda, Manel Ferré,
l’Alcalde, indicava que «és
evident que és una situació
que preocupa. No obstant,
m’agradaria aclarir que no
estic d’acord amb declara-

cions que s’han produït
aquesta setmana  sobre l’a-
portació que fa l’Ajuntament
d’Amposta al club de futbol.
Un estudi sobre tot plegat
indica que entre el manteni-
ment de l’estadi, que única-
ment utilitza el CF Amposta,
els convenis establerts i la
subvenció directa que s’otor-
ga, la quantitat arriba als
130000 euros. Per tant, des
de l’Ajuntament s’ha fet un
esforç suplementari els
darrers anys i s’ha de saber.
També s’ha intentat buscar
patrocinador però la situació
és difícil i no ha pogut ser. He
de dir que sap  greu però
també penso que s’ha de
valorar l’esforç que s’està
fent». 

«En acabar la temporada, ho deixo»

La reducció del 50 %
del sou al cos tècnic i
als jugadors d’aquí fins
el final de temporada ja
ha tingut conseqüèn-
cies, tal com es preveïa
la setmana passada. 

CF AMPOSTA

Tarrazona assegura que quan s’acabi el present campionat dimitirà com a president

MICHEL VIÑAS

«Entre els convenis per inversió establerts, el
manteniment de les instal.lacions i la subvenció directa,

l’aportació de l’Ajuntament arriba als 130.000 euros»  

L’Alcalde, Manel Ferré

La Rapitenca va perdre diu-
menge passat contra el Vila-
nova (1-3) i no pot trencar la
dinàmica negativa. Un penal
no xiulat a Chavero (va veure
la targeta per simular) va ser
un altre punt d’inflexió. Tot i
avançar-se en el marcador,
els rapitencs, com en altres
ocasions, no van saber enca-
rrilar-lo quan van poder fer-
ho. I ja en temps afegit al pri-
mer temps, una falta que els
visitants van executar ràpida-
ment, va sorpendre amb l’1-
1. Chavero, amb una targeta,
no va poder fer una falta tàc-

tica i la jugada va acabar amb
l’empat. Era el minut d’afegit.
De pega.

La dinàmica és aquesta i la
Rapitenca no pot reflectir l’a-
vantatge en el marcador en
els moments que té control
del joc. 

A la represa, amb els mi-
nuts, el Vilanova va anar crei-

xent i, al contraatac, va deci-
dir. Teixidó, reclamat per l’afi-
ció, i Gilabert van tenir les
oportunitats per empatar.
Però no va poder ser i la se-
tena derrota a la Devesa es
va consumar.

Les baixes també són un
inconvenient. I és que tot s’a-
junta. El cert, però, és que la
Rapitenca no s’ha refet i, en-
tre unes coses i altres, no-
més ha sumat 13 punts en
17 jornades (en tenia 10
quan Teixidó fou destiuït). 

El tècnic Fabregat ja va ad-
metre que el bagatge «és
molt negatiu. La veritat és

que, per uns motius o per uns
altres, l’equip no s’ha pogut
fer fort. Quan ha agafat la
senda de les victòries han
arribat adversitats en forma
de lesions que, en l’aspecte
defensiu, han minvat. I no és
una justificació. Tampoc en
busco amb d’altres conjectu-
res sobre penals no xiulats o
si els petits detalls amb deci-
sions arbitrals no estan mai
del nostre costat. L’equip ara
és fràgil perquè no està habi-
tuat a guanyar i tot ho acusa.
Però, en qualsevol cas, ad-
meto que l’estat actual és la
nostra realitat i que només

ens queda seguir treballant
per canviar-la». El proper par-
tit, a Cassà, segons Fabre-
gat, «ja fa dies que nosaltres
juguem partits trascendents i
que no guanyem. Es una final
pels dos equips. De les cator-
ze que ens queden, aquesta
és la primera. Hem de recu-
perar-nos, rectificar les erra-
des i, dins de les possibilili-
tats que ens permeten les
lesions, anar a sumar una
victòria que tindria molt de va-
lor, a hores d’ara». Manel,
Cristian, Edu Aguilar i Pere
són baixa per lesió. Efren ho
serà per sanció mentre que
Mario arrosega molesties.

El partit de Cassà pot mar-
car el futur. L’afició, molt em-
pipada diumenge a la Deve-
sa, el veu gris i necessita un
bon resultat per animar-se. 

«Una final»
La Rapitenca, dissetena, visita el Cassà, penúltim, diumenge (12 h)

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

José Luis Tarrazona.
CANAL TE

Efren, sancionat, s’afegeix
a les baixes que ja es
coneixen. Mario, per la
seua part, té molesties.

Més baixes

El Tortosa va guanyar a la
Iberiana (0-1) (gol d’Oscar Be-
net). Era un partit que, en prin-
cipi, considerat d’alt risc per
tot el que l’envoltava. Però la
intervenció de la Federació va
poder ser decisiva i el cert és
que l’afició de la Iberiana, en
poc nombre, no va crear cap

aldarull. «Una bassa d’oli» fou
l’ambient segons recordava Jo-
sep Ma. Lleixà, delegat i mem-
bre del cos tècnic del Tortosa. 

Era el debut d’Albert Viñas a
la banqueta. El Tortosa va es-
tar ben posat, amb actitud i
amb més agressivitat que en la
jornada anterior. El triomf, amb
doble valor i en una jornada en

què la porteria va acabar a ze-
ro, ha canviat la perspectiva. I
més amb els reforços que ja
s’han confirmat com són els
retorns de Fernando Recio i de
Ruibal, jugadors que estaven a
l’Amposta i que han decidit
marxar del club ampostí da-
vant de la seua situació. I el
Tortosa ha pescat. Fins ara, no

s’ha informat si hi haurà alguna
baixa o de si aquests fitxatges
compensen les que van existir
temps enrera. El Tortosa rebrà
el Banyoles diumenge (17 h),
un altre partit clau per sortir de
la zona compromesa. Juan Ca-
sales, que va jugar amb el Del-
tebre, és el nou segon entrena-
dor del Tortosa. 

Recio i Ruibal tornen al CD Tortosa
L’equip roigiblanc va guanyar a la Iberiana en el debut del tècnic Albert Viñas (0-1)

REDACCIÓ

CD TORTOSA

El Tortosa va perdre dissab-
te contra el cuer, el JABAC Te-
rresa (3-0). «Vam oferir moltes
facilitats ofensives i, a més, en
les poques ocasions de gol
que vam crear, no vam estar
encertats. Per tant, és més del

mateix, con en les darreres
setmanes. Hem de treballar
per rectificar i estar més con-
centrats en jugades que, da-
rrerament, ens costen els par-
tits», diu Jordi Videllet, el
tècnic. El Tortosa (1 punt de
18) rebrà demà dissabte la
Damm.

Visita de la Damm
El Tortosa necessita els punts, demà (17.15 h)

REDACCIÓ

JUVENIL LLIGA NACIONAL

Es evident que tots els
clubs tenen moltes dificul-
tats per tirar endavant la
temporada. Però el cas de
l’Amposta és majúscul. 

L’any passat recordo
que vaig parlar de que era
una posició honesta de la
directiva exposar la realitat
als jugadors i fer el plante-
jament que va efectuar-se.
Però ara ho veig més com-
plicat. Tot i haver baixat el
pressupost, els càlculs han
tornat a fallar. I molt. Fa uns
mesos va fer-se una crida
al soci quan Tarrazona va
avisar que plegava i va con-
vocar-se una assemblea.
En la mateixa, poques solu-
cions van trobar-se. Amb el
temps, s’ha vist. Aquell dia,
entre bastidors, vaig sentir
a un soci que comentava
que «en els darrers anys,
s’hagués hagut de tocar
més de peus a terra i con-
fiar una mica més amb la
gent de casa. S’ha estirat
més el braç que la mànega
i ara es paga». 

El que està clar és que
Tarrazona el dia que va en-
trar com a president va
manifestar que volia pujar a
Tercera divisió (estava a
Primera regional). Va cos-
tar diversos projectes
aconseguir-ho i van haver-
hi uns quants desencerts
en planificacions esporti-
ves. No obstant, amb
temps, l’Amposta va tornar
a reviure moments de joia,
l’afició va tornar al camp i
ha gaudit del joc del seu
equip, a Tercera divisió. 

Per tant, tot s’ha de valo-
rar en la justa manera. Nin-
gú hagués volgut el que
passa. Es cert que la direc-
tiva assumeix responsabili-
tats i que és conscient del
que tota aquesta situació
significa. Però en qualsevol
cas, el que s’ha de co-
mençar a mirar és fer al-
tres plantejaments de futur,
en base a les possibilitats. 

50 %
L’opinió de Michel
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La Sénia es troba en un gran moment. La seua ratxa emergent li
ha comportat sortir de la part baixa de la taula i estabilitzar-se a la
zona mitjana. Diumenge es va imposar a l’Aldeana que, amb qua-
tre jornades sense guanyar, s’ha tornat a estancar a la part com-
promesa de la classificació. Francesc Rodriguez, president de l’Al-
deana, explicava que «no hi ha res a dir. Es cert que teníem baixes,
però això no és excusa. Va ser un partit desencertat per la nostra
part i la Sénia ens va superar. La nostra actitud no va ser bona i el
cert és que vam jugar malament».

Albert Meca i Chicho eren baixa per al conjunt d’Anton Flores
que, després del descans, rebrà el Catalònia en una jornada en la
que tindrà urgència de punts. 

La Sénia obté la cinquena victòria
seguida, davant de l’Aldeana (5-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Txiki Estellé, tècnic de l’Alcanar, comentava que «la veritat és
que al primer temps vam estar prou ben posats. Tot i rebre l’1-0,
nosaltres havíem gaudit d’opcions i estàvem dins de la confron-
tació. Però a la represa, arran d’una errada nostra, va venir el se-
gon gol local i, a partir d’aquell moment, vam desaparèixer. No
vam estar bé i no vam reaccionar. El cert és que no vam estar a
l’alçada durant el segon temps». El tècnic canareu afegia que
«sap greu perquè era un partit important, contra un rival directe
i no vam jugar bé. Cal pensar en els dos propers, seguits a ca-
sa, després del descans, intentant recuperar-nos i esperant que
fins Setmana Santa ens puguem reenganxar amb el grup capda-
vanter de la taula». Rodri ja tornarà en un Alcanar que és setè. 

L’Alcanar surt del partit a la represa
i el Reddis ho aprofita (5-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Manel (Valls) 22 gols
Aleix (Catalònia) 20 «
Gallego 19 «
Nico (la Cava)         18 «
Marc (R. Bítem) 17 «
J. Antonio (Ascó)     15 «
Eugeni (Cata) 14 «
Jota (R. Bítem)        11 «
Alberto (Alcanar)     11 «
Fran (Canonja)        11 «
S. Ruiz (R.Bítem)     11 «
Arturo (Torred.)        9  «

Nico, després de la
lesió, es recupera

REDACCIÓ

GOLEJADORS PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla necessitava el triomf per recuperar confiança després
de les derrotes anteriors i per allunyar-se de la zona compromesa
de la taula. Tot això va fer que el conjunt d’Angel Garcia afrontés el
partit amb responsabilitat i, per aquest motiu, va dominar-lo i va en-
carrilar-lo ja al primer temps, quan a més d’estar ben posat, va ser
efectiu en les ocasions. Cristian i Talarn van obrir el marcador i a
la represa, Barceló, darrera incorporació, sentenciava amb el 3-0.
El conjunt que entrena Jordi Rojas està molt debilitat per les nom-
broses baixes. Per aquest motiu, el veterà Juanito, exjugador de
l’Ascó i del Camarles i ara segon entrenador, s’ha fet la fitxa i va
jugar uns minuts. L’Ulldecona, per la seua part, també va obtenir
un triomf valuós, en aquest cas contra el Vilaseca (2-0). 

L’Ampolla suma tres punts d’or
contra la Canonja (3-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia s’està fent fort a casa on en les darreres jornades
ha recuperat la solidesa que sempre l’ha caracteritzat i que, en
aquesta temporada, ha estat, fins ara, deficitària amb tres de-
rrotes i diversos empats. 

Aleix, amb un hat-trick (ja acumula 20 gols i és segon a la
taula de pichichis) i Eugeni, amb dos (n’ha fet 12), van ser els
protagonistes. Manel Carles va aconseguir l’altre gol.

Segons Subi, president del Catalònia, «és cert que l’Hospita-
let va ser feble en defensa però també fou perquè nosaltres
vam estar molt bé, en tots els aspectes». Ruben Castillo, amb
una lesió al genoll, arran d’un partit d’entrenament amb el Ro-
quetenc, va ser baixa.

El Catalònia ja recorda l’equip
que no perdona a la Santa Creu

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Guillermo Camarero, tècnic
del Roquetenc, comentava
aquesta setmana que «l’acti-
tud, com en els partits ante-
riors, va ser molt bona i, en
general, cal dir que vam estar
molt bé, tant en l’aspecte de-
fensiu com en del control del

joc. No obstant, ens va man-
car, com ha passat en altres
jornades del campionat, dis-
posar de més profunditat per
a poder convertir el domini de
la pilota en ocasions». L’Horta
es va avançar amb el 2-0 en
cinc minuts del primers temps
(31 i 36). A la sortida d’un cór-

ner, amb un tret de fora de l’à-
rea que va agafar tapat a Po-
vill i amb una pilota a l’esque-
na de la defensa que va
aprofitar per fer el 2-0. «Però,
tot i aquestes dues jugades
puntuals, vam seguir ben po-
sats i no vam sortir del partit,
aconseguint el 2-1 i dominant

a la segona meitat. Però ens
va fer falta més claredat en
els darrers metres per haver
pogut assolir l’empat. Tot i
això, estic molt satisfet». Javi
Asín, en una bona acció, va
marcar el gol Roquetenc que,
malgrat la millora, segueix en
la penúltima plaça. 

La millora del Roquetenc no li
genera un bon resultat (2-1)

Bones sensacions malgrat perdre al camp de l’Horta

REDACCIÓ

PREFERENT 

El CD la Cava va guanyar
dissabte passat el Gandesa
(4-3) en un partit intens i ple
d’alternatives i en el que els
de Cantó van millorar respec-
te anteriors jornades en les
que havien guanyat però sen-

se jugar al seu nivell.
El Gandesa, per la seua

part, arribava en un bon mo-
ment, amb tres victòries se-
guides i amb ganes de rein-
vindicar-se a la zona alta de
la taula, tenint en compte
que ha de jugar un partit pen-
dent. No obstant, es va tro-

bar amb un CD la Cava que
va recordar, en la primera
mitjà hora, l’equip de l’inici
del campionat, ràpid en les
transicions i que letal davant,
amb Nico pletòric. I així va
ser. Al minut 35, els de Can-
tó ja s’havien avançat amb el
3-0, gols de Nico (2) i de To-

ni. El partit, però, no estava
sentenciat i el Gandesa va re-
accionar empatant a tres a la
represa. Els locals havien bai-
xat la intensitat però van re-
fer-se i amb un gran gol del
seu pichichi, van recuperar
l’avantatge i van acabar su-
mant un triomf molt impor-
tant per refermar el seu coli-
derat i per recuperar el seu
estil i nivell. 

El descans li anirà be per-
què a més de la baixa del da-
vanter Manel (deixa el club),
Nico va tenir molesties així
com Berkamp. 

Manel causa baixa en el 
Club Deportiu la Cava

L’equip de Cantó va vèncer el Gandesa amb ‘hat-trick’ de Nico (4-3)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va refer-
se de la derrota a Alcanar i va
aconseguir-ho gràcies a rendi-
bilitzar les seues millors ar-
mes, les que li estan donant
l’etiqueta de conjunt determi-
nant al seu camp.

L’Ascó, que arribava com a
líder a Bítem, va iniciar millor
el partit i va obrir-lo arran d’un

contraatac que va culminar
Edu. Els de Bítem, després
d’una gran ocasió de Jota, van
millorar el seu joc en una pri-
mera meitat intensa i carrega-
da d’alternatives. Una bona ju-
gada col.lectiva va permetre-li
a Jota establir l’empat (minut
40). Gol important com també
va ser-ho el posterior, marca
de la casa, de Marc Baiges

que va resoldre amb una cano-
nada una jugada individual
(44’). A la represa, les forces
van igualar-se i els de Cotaina
van pressionar més amunt,
gaudint d’arribades per a po-
der empatar. No obstant, el
conjunt de Nacho va ser deci-
siu al contraatac i primer
Marc, després d’una acció de
S. Ruiz i després el propi Ser-

gio en acabar una acció ràpi-
da arran d’una passada de
Fresquet a l’esquena de la de-
fensa, van sentenciar amb el
4-1 final. Un resultat ampli que
l’Ascó no va merèixer però
que fou fruit de l’eficàcia com-
provada d’un Rem. Bítem que
segueix líder, empatat a punts
amb el CD la Cava.

Triomf de quatre punts
El R. Bítem, líder empatat amb la Cava, va vèncer a l’Ascó (4-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Aleix, del Catalònia

CANAL TE

El resultat li permet al
conjunt de Nacho Pérez
tenir el golaverage al seu
favor amb l’Ascó.

Golaverage

El cap de setmana vinent
hi haurà jornada de
descans al futbol
regional.

Descans

Jota, en el moment de fer l’empat, diumenge passat, contra l’Ascó.

CANAL TE
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L’equip de Juanjo Balfegó, encara en festes, es va imposar dis-
sabte al Vilalba (2-0) amb gols de Manel, el pichichi. El duel va ser
discret però cal destacar que els de la Cala, tot i les baixes, estan
forts en l’aspecte defensiu i van superar un Vilalba que va ser un ri-
val dèbil ofensivament. D’aquesta forma, amb el triomf, el conjunt
de la Cala recupera la segona plaça de la taula (en solitari), sent
fort al seu camp on ha guanyat els dos partits darrers quan enca-
ra li resten dos més seguits per disputar. A més, en són dos molt
importants per la segona plaça. Demà, en jornada de recuperació,
els de Balfegó rebran el Pinell, tercer dos punts per darrera (16 ho-
res). I en el següent, serà el Perelló (actualment quart) qui els visi-
tarà en un altre duel amb doble valor en la lluita per la plaça de pro-
moció d’ascens. No era un objectiu prioritari per als caleros però
ja començada la segona volta, aquí el tenen.

L’Ametlla-Pinell, partit de doble valor en
la lluita per la segona plaça, demà (16 h)

SEGONA REGIONAL. 

El Camarles, apretant per darrera, se suma a la lluita per la se-
gona plaça gràcies a la seua reacció de les darreres sis jorna-
des en les que ha guanyat els divuit punts en joc. Ara és sisè.

Diumenge va imposar-se clarament al Benifallet per 4-0.
Mgrinyà va fer l’1-0  per a un Camarles que va començar molt
ben posat i que, malgrat quedar sense Cornejo (un jugador de
cada equip fou expulsat arran d’una batussa) va seguir dominant
i arribant amb possibilitats. El jove Pau va fer el 2-0 i a la repre-
sa, els camarlencs van sentenciar gràcies a dos grans gols, un
de Dani Fluixà, amb un xut de fora de l’àrea, i l’altre de Batiste, ja
en temps afegit, arran d’una vaselina. En el segon temps, els de
Barbosa van millorar i van reflectir la seua progressió. Una pro-
gressió que els acosta a les expectatives que de l’equip s’espe-
rava. Bona aportació altre cop del joves dels planters. 

Sisena victòria consecutiva d’un
Camarles que progressa en tot

SEGONA REGIONAL

El Deltebre va vèncer dissabte al camp del R. Bítem B (2-3) i, d’a-
questa forma, s’estabilita i reacciona després de les quatre derro-
tes seguides. A hores d’ara és setè, a nou punts d’aquesta posi-
ció, amb un partit menys. Per tant, es manté a l’expectativa.
Dissabte va guanyar amb dos gols de Xavi Gilabert i un altre de Re-
verté. El davanter de Roquetes es recupera i, amb els gols de les
últimes setmanes, ja en porta tretze. El filial del R.Bítem cal dir que
va estar fins el final dins de la confrontació, amb possibilitats d’ha-
ver pogut assolir l’empat. Una setmana més, en l’anterior tot i es-
tar més d’acord amb l’arbitratge va reclamar un gol legal a Morey
que no fou concedit, no va estar molt conforme amb el criteri que
va seguir el col.legiat, principalment amb les targetes. 

Xavi Gilabert recupera instint golejador
per a un Deltebre que reacciona

Va ser un partit intens, obert (hagués pogut decantar-se cap a qual-
sevol dels dos costats) i també travat en el que els dos equips s’-
hi jugaven molt per tirar endavant les seues aspiracions per la po-
sició de promoció d’ascens. I el Perelló es va endur els tres punts
amb un gol a l’inici de la represa en una jugada en què els visitants
van reclamar fora de joc. L’Olímpic, amb el perellonenc Narcís a la
banqueta (tornava però com a visitant), va reaccionar bé però no
va poder encertar en les seues ocasions. El porter morenc del Pe-
relló, Gallego (s’enfrontava al seu exequip), va fer «un gran partit,
molt segur». Els locals, amb deu, van patir i van saber guardar l’a-
vantatge i, tot i les possibilitats, no van poder sentenciar. L’àrbitre
no els va agradar. Durant el duel es va notar la incidència dels
punts i cal dir que van haver-hi interrupcions producte de les faltes
i que el joc es va disputar principalment al centre del camp. 

El Perelló es recupera amb un gol del
pichichi Fran Moreno (1-0)

SEGONA REGIONAL

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Tal com vam anunciar setmanes enrera, la lesió del porter Llei-
xa podia obligar a buscar-ne un altre a S. Bàrbara. I així ha es-
tat, tot i que cal destacar que el jove Lluís, del juvenil, estava do-
nant un bon rendiment. Però era l’únic porter actual. La
incorporació va ser la d’Albert Forcadell, un dels tres porters
que disposava la primera plantilla del R. Bítem. L’equip de la Pla-
na va veure com el Corbera li empatava diumenge en temps afe-
git i arran d’un penal protestat perquè «la falta va ser fora de l’à-
rea. Però la veritat és que l’àrbitre va estar mal col.locat, com
en altres jugades». El Corbera va fer el 2-2. Es la sisena jorna-
da seguida sense perdre del S. Bàrbara que, no obstant, no pot
enlairar-se perquè se li han escapat punts en temps afegit. 

El porter Albert Forcadell (R. Bítem)
debuta amb el Santa Bàrbara

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

En la jornada passada es van enfrontar els sis primers entre ells.
El Campredó, amb molt bones expectatives i amb ganes de fer
història, fou més efectiu que el Roquetenc i va sumar tres punts
amb doble valor. Climent i Albert van fer els gols. El Ginestar, per
la seua part, va doblegar el Flix (3-1) i el Móra la Nova, amb gol
d’Alex Jurado, va vèncer al camp d’un Alcanar B que mereixia més
(0-1). Així les coses, el grup s’ha ajustat i és que els cinc primers
estan separats només d’un punt. Hi ha equips com el Tivenys o el
Catalònia que viuen a l’expectativa de poder reenganxar-se amb
el grup capdavanter. Durant el cap de setmana es recuperaran els
partits següents: Arnes-Catalònia, Ulldecona-Rasquera, Benissa-
net-J. i Maria, Torre Espanyol-Roquetenc i Ginestar-Fatarella. 

El Campredó és el nou líder del grup,
després de guanyar a Roquetes (0-2)

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Jesús (J. i Maria)       21 gols
Alberto (Olímpic)             18
Iku (Jesús i Maria)            16
Jefrey (J. i Maria)             14
Robert (Deltebre)             14
X. Gilabert (Deltebre)         13
Méndez (Corbera) 13
Pau (S. Bàrbara)              13
Toni (Pinell) 13
J. Prats (Horta)               13
Cornejo (Camarles) 12
Yalti (Batea)                    11
Andreu Roi (Rapitenca)     11

Manel (Ametlla)               11  
Fran Moreno (Perelló)       10
Abdul (Batea)                   9
D. Avila (Pinell)                9
Pau (Masdenverge)          9
Nico (Perelló)                  8
Josep (Rapitenca)            8
Rabah (Vilalba) 8
Borrell (S. Bàrbara)          8
Jordi Rovira 7
Cristian (S. Bàrbara)         7
Jonatan (Perelló)               7
Gentilesa futbolme. http://www.icompe-
ticion.com/ic/1/5/10/SEGONA_CATE-
GORIA_- _Grup_1.asp?modo=jornada

Jesús Ferreres (J. i Maria) segueix liderant
amb avantatge la taula de golejadors

REDACCIÓ

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

Oriol, Oscar Gilabert i Albert
Gallego són tres jugadors
del Remolins-Bítem que han
patit lesions que els aparta-
ran dels terrenys de joc en el
que resta de temporada. 
Els seus companys, diumen-
ge passat, van tenir un detall

emotiu sortint al camp amb
una samarreta que reflectia
un missatge de suport als
jugadors lesionats, amb els
qui es van fer una foto. 
Els de Nacho Pérez van
guanyar l’Ascó en una altra
tarda de bon futbol i gols a
l’estadi i amb molts aficio-

nats al camp. 
A aquestes baixes, diumen-
ge va afegir-se Josep Llaó.
Si surt algun jugador interes-
sant defensivament, el
Remolins-Bítem es podria
plantejar fer una incorpora-
ció per compensar les bai-
xes existents. 

«Oriol, Oscar i Albert,
ànim dels vostres companys»

Record als jugadors lesionats del Remolins-Bítem
REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’Amposta B va afrontar el
partit amb serietat i va jugar,
d’entrada, ben posat, gau-
dint de la primera ocasió.
Però el Jesús i Maria, líders
de líders, està totalment
conectat i la seua dinàmica
és totalment guanyadora. Va
avançar-se, com és habitual,
arran d’una acció a pilota

aturada. Jefrey trau un cór-
ner i Mateo remata amb el
cap. Pilota al travesser i que
ja surt de dins la porteria
(12’). 
I al minut 25, Ximo penja una
falta i Dani, a la mitja volta,
fa el 2-0. Fins el descans,
les ocasions locals es van
repetir. I a la represa,
l’Amposta va dur més el pes

del joc però fou el líder qui,
al contraatac, va tornar a
crear oportuitats. El killer i
pichichi Ferreres no veu por-
teria darrerament però va
demostrar la seua qualitat
sent generòs amb una gran
jugada assistint, al millor
estil Figo de l’època, a Iku
que va sentenciar amb el
cap el 3-0. 

Una jornada menys 
per a l’ascens a Primera regional

El líder Jesús i Maria va superar el filial de l’Amposta (3-0)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El descans del cap de
setmana s’aprofitarà per
a recuperar partits ajor-
nats. Seran els següents:

l’Ametlla-Pinell
Deltebre-Horta
Masdenverge-Aldeana
Benifallet-Perelló
Batea-Vilalba

Restarà un partit que
es jugarà el 24-2 (20.30
h). Amposta-Horta. 

Jornada per a
recuperar partits

SEGONA REGIONAL

La ratxa negativa del Vi-
lalba va portar a la seua di-
rectiva a pendre una deci-
sió, buscant un revulsiu a
la banqueta amb el fitxat-
ge del tècnic aragonès,
Iñaki que, substitueix a Xa-
vi Subirats. Ja va debutar
a l’Ametlla. Diumenge el
Vilalba ha de jugar a Ba-
tea: «no sé si podrem fer-
ho per les nombroses bai-
xes que tenim», deia el
seu president. 

Iñaki, d’Alcanyís,
tècnic del Vilalba

SEGONA REGIONAL

La plantilla del Remolins-Bítem va donar suport als companys lesionats.
Sergi
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PRÒXIMA JORNADA (21-2)

Ametlla-Perelló
Rapitenca-Rem. Bítem
Benifallet-S. Bàrbara
Horta-Jesús i Maria

Deltebre-Vilalba
Olímpic-Batea

Masdenverge-Camarles
Corbera-Pinell

Amposta-Aldeana

RESULTATS
20a jornada Segona regional

Ametlla-Vilalba 2-0

Rem. Bítem-Deltebre 2-3

Aldeana-Rapitenca 2-7

Pinell-Horta 2-2

Jesús i Maria-Amposta 3-0

Batea-Masdenverge 3-1

Camarles-Masdenverge 4-0

S. Bàrbara-Corbera 2-2

Perelló-Olímpic 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 20 74 21 56

2. Ametlla 19 37 21 39

3.  Pinell        19 40 21 37

4. Perelló 19 41 28 37

5. Olímpic   20 43 30 34

6. Camarles     20 33 30 33

7. Deltebre 19 36 31 30

8. Batea   19 33 26 29

9. Amposta         19 28 23 28

10. Horta         19 32 24 26

11. S. Bàrbara 20 38 34 26

12. Rapitenca 20 46 39 25

13. Corbera               20 38 39 23

14. Masdenverge        19 26 40 21

15. Vilalba 19 24 45 17

16. Rem. Bítem          20 26 48 14

17. Benifallet             19          26 45 13

18. Aldeana    19 17 93 2

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA (21-2)
Tivenys-Rasquera

Móra la Nova-Jesús i Maria

Campredó-Alcanar

Benissanet-Ulldecona

Flix-Arnes

Torre Espanyol-Ginestar

Godall-Catalònia

Atlas-Roquetenc

Tivissa-Fatarella

RESULTATS
19 jornada Tercera regional

Jesús i Maria-Tivenys 0-4

Roquetenc-Campredó 0-2

Catalònia-Torre Espanyol       4-0

Alcanar-Móra la Nova       0-1

Arnes-Benissanet 1-3

Fatarella-Ulldecona 4-1

Godall-Rasquera 2-0

Ginestar-Flix 3-1

Tivissa-Atlas  1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Campredó 19 38 17 38

2. Flix 19 56 25 37

3. Ginestar                 18 55 29 37

4. Roquetenc              18 41 21 37

5. Mora la Nova           19 28 14 37

6. Godall   19 44 32 33

7. Alcanar                   19 29 20 33

8. Tivenys                   19 42 28 32

9. Catalònia                 18 32 22 29

10. Benissanet   18 25 31 28

11. Tivissa                 19 36 40 24

12. Atlas 19 30 28 23

13. Rasquera               18 34 37 20

14. Fatarella                 18 21 41 20

15. Ulldecona               18   21       38 14

16. Arnes                    18 24 44 14

17. Jesús i Maria          18       25 60 8

18. Torre Espanyol        18  16 70 3   

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA (21-2)
Torredembarra-Ampolla

Canonja-Valls

Cambrils-la Cava

Vilaseca-Icomar

Gandesa-la Sénia

Hospitalet-Rem. Bítem

Alcanar-Ulldecona

Aldeana-Catalònia

Ascó-Reddis

RESULTATS

20 jornada, Primera regional

Icomar-Torredem.         0-2

Reddis-Alcanar 5-1

la Cava-Gandesa 4-3

Ulldecona-Vilaseca 2-0

Ampolla-Canonja 3-0

la Sénia-Aldeana 5-1

Catalònia-Hospitalet 6-0

Rem. Bítem-Ascó 4-1

Valls-Cambrils U 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rem-Bítem 20 63 35 41

2. la Cava       20 46 29 41

3. Reddis 20 40 26 38

4. Ascó                 20 33 25  38

5. Valls 20 42 31 35

6. Torredem.  19 43 32 33

7. Alcanar      20 40 29 32

8. Gandesa   19 43 31 31

9. Catalònia 20 48 31 30

10. la Sénia            20 28 25 30

11. Canonja 20 32 35 30

12. Ampolla 20 26 27 26

13. Ulldecona 20 33 40 26

14. Aldeana 20 26 43 21

15. Cambrils U.   20 28 56 19

16. Hospitalet 20 21 45 14

17. Vilaseca 20 19 43 14

18. Icomar 20 17 45 11   

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-Pub. Cases

Torreforta-Alcarràs

Sitges-S. Ildefons

Mollerussa-O. Can Fatjó

Morell-Catllar

Viladecans-Camp Clar

Canyelles-Cambrils

Martorell-Horta

Cervera-Vista Alegre

RESULTATS

20 jornada, Regional preferent

Camp Clar-Canyelles 4-2

Alcarràs-Martorell 3-1

S. Ildefons-Mollerussa         1-0

O. Can Fatjó-Morell             4-0

Catllar-Cervera 1-4

Vista Alegre-Viladecans       3-1

Horta-Roquetenc 2-1

Pub. Cases-Sitges              3-1

Cambrils-Torreforta 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. O. Can Fatjó 20 47 23 47

2. Vista Alegre     20 47 25 43

3. Pub. Cases         20 41 34 38

4. Horta  20 33 14 37

5. Cambrils            20 32 27 30

6. S. Ildefons 20 38 31 29

7. Alcarràs 20 31 31 29

8. Cervera                 20 31 30 28

9. Canyelles               20 39 46 27

10. Catllar                 20 29 40 27

11. Camp Clar            20 41 36 26

12. Torreforta             20 26 24 25

13. Mollerussa            20 33 36 25

14. Sitges    20 30 34 24

15. Morell                 19 23 29 21

16. Viladecans           20 21 34 21

17. Roquetenc        20 20 32 17

18. Martorell              20 20 56 4

Regional preferent

Una acció del partit Jesús i Maria-Amposta B, de diumenge passat.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Jesús i Maria va fer un
pas més endavant en el
seu camí cap a la Primera
regional, en vèncer el
filial de l’Amposta (3-0).

El líder dels líders
PRÒXIMA JORNADA  
Manlleu-Balaguer
Amposta-Olesa

Palamós-Pobla Mafumet
Benavent-Santboià
Europa-l’Hospitalet

Reus-Prat
Cornellà-Blanes

Llagostera-Premià
Cassà-Rapitenca

Vilanova-Castelldefels

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 24 16 7 1 52 8 55
2. Reus 24 15 6 3 52 17 51
3. Prat 24 13 5 6 37 21 44
5. Manlleu 24 11 10 3 33 20 43
5. Manlleu 24 11 10 3 33 20 43
6. Cornellà 24 10 8 6 27 30 38
7. Europa 24 9 9 6 37 32 36
8. Balaguer         24 9 7 8 37 32 34
9. Llagostera 24 9 6 9 35 30 33
10. Amposta 24 7 11 6 36 36 32
11. Castelldefels 24 8 6 10 33 40 30
12. Palamòs 24 8 4 12 30 33 28
13. Vilanova     24 7 7 10 29 41 28
14. Pobla Mafumet             24 7 6 11 29 38 27
15. Premià   24 7 4 13 24 31 25
16. Benavent  24 6 7 11 25 43 25
17. Rapitenca                 24 6 5 13 29 44 23
18. Blanes  24 5 6 13 29 47 21
19. Cassà                         24 5 5 14 28 46 20
20. Olesa                          24 3 8 13 17 43 17

Tercera divisió RESULTATS
24a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Tortosa-Banyoles

Santfeliuenc-Poble Sec
Vilafranca-Peralada
Rubí-S. Cristobal
Mataró-Tàrrega

Montcada-Vilassar
Muntanyesa-Sants
Marianao-Masnou
Guíxols-Gramenet
Iberiana-Igualada

RESULTATS
22 jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Mataró 0-0

Gramanet-Igualada 5-0

Poble Sec-Vilafranca               2-2

Vilassar-Muntanyesa 1-4

Sants-Marianao 0-1 

Masnou-Guíxols 2-2

Iberiana-Tortosa 0-1

Banyoles-Santfeliuenc 1-2

Peralada-Rubí 2-1

Tàrrega-Montcada 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 22 34 16 45

2. Gramenet 22 41 22 39

3. S. Cristobal 22 29 19 38

4. Peralada   22 33 29 38

5. Santfeliuenc         22 30 24 37

6. Sants  22 34 24 36

7. Muntanyesa  22 33 23 36

8. Igualada  22 27 31 35

9. Rubí 22 33 25 34

10. Tàrrega    22 30 24 34

11. Masnou  22 36 31 33

12. Poble Sec        22 34 36 30

13. Guíxols  22 28 27 29

14. Montcada   22 27 27 25

15. Tortosa 22 21 30 25

16. Banyoles        22 22 38 25

17. Iberiana           22 29 37 24

18. Marianao 22 19 38 16

19. Vilassar       22 16 39 14

20. Mataró              22 22 38 13
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En aquest sentit, el cap
de setmana previ ja pre-
sentava una oferta varia-
da i força interessant. La
regata de rem, en la que
Cambrils en categoria
femenina i La Ràpita en
masculina s'imposarien, i
que comptava també
amb tripulacions provi-
nents de Palamós i una
de La Cala encetava la
jornada del dissabte, una
jornada que seguiria amb
el futbol com a protago-
nista. Primer, al Camp
d'Esports de ‘La Cala’
amb el primer equip de la
SCER de L'Ametlla de
Mar disputant i guanyant
el seu partit contra la UE
Remolins-Bítem; i des-
prés al Pavelló
Poliesportiu “Galetet” on
es celebraria una nova
edició de la Final Four
Candelera i que coronaria
a l'equip de Kel-
Cor/Cuafer com a nou

vencedor del torneig,
després d'imposar-se a la
final a La Xarranca. Ja el
diumenge 31 l'activitat es
centraria a les pistes de
tennis de la Nova Zona
Esportiva Municipal on es
portava a terme el
Torneig de Candelera, un
torneig que finalitzaria
amb la victòria de la pare-
lla formada per José Mª
Llaó i Jaume Pijoan que
superaren per un 6 a 3 a
la de l'Antonio Callau i
Joan Martí.  El dia 2 de
Febrer, dia de la patrona,
no podia faltar el tradicio-
nal partit de Festa Major,
amb la UE Rapitenca,. La
xaranga, les damisel·les i
el nombrós públic assis-
tent animaria al conjunt
local que va realitzar un
gran paper, si bé no
podria amb la major
eficàcia dels rapitencs i
cauria derrotat per un 2 a
4.
I per tancar la programa-
ció esportiva, una jornada
intensa, concretament la
del dia 6, amb diferents
fronts oberts. 
Per una banda, es porta-
va a terme la Caminada
Popular, que aquest any
es traslladaria fins al
Torrent del Pi . Per altra,
la Societat de Caça “La
Cala2 organitzava una
nova edició del Concurs
de Tir al Plat que, com

l'any passat, finalitzava
de la mateixa forma, amb
la victòria a mà canviada i
després d'anar al desem-
pat de Juan Jose Martí.
Així mateix, alhora es dis-
putava també al Camp de
Futbol una nova jornada
de lliga, amb la disputa
de partits de diferents
categories i amb sort dis-
persa. 

Per acabar, el Festival
Esportiu al Pavelló
Poliesportiu “Galetet”,
amb les actuacions de la
secció de Gimnàstica
Rítmica i Ball Esportiu de
l'Àrea Municipal d'Esports
i el Club de Kenpo-Karate
que presentava la novetat
d'una petita demostració
de Defensa Personal
femení.

Activitats esportives durant les
Festes Majors de la Candelera

Amb l’Olimpiada d’a-
tletisme del divendres
29 de gener es dona-
va inici a tot un seguit
d’actes esportius que
finalitzaven el passat
dissabte al Pavelló
Polisportiu Galetet
amb el Festival Espor-
tiu Candelera.

ACTUALITAT

REDACCIÓ

L’Amposta LAGRAMA va perdre
a la pista del València
Villegas (33-24) i queda lluny
de les opcions de lluita per
l’ascens. El club va informar
a l’inici de la competició que
no renunciaria a res però
que apostava per una cam-
panya de transició, a l’expec-
tativa de la feina de futur dels
seus planters.
En qualsevol cas, el partit a
Valencia va ser molt més
igualat que el que el marca-
dor final va reflectir. A la pri-
mera meitat, les ebrenques
van estar ben posades i, tot
i que anaren a remolc del
marcador, les diferències
foren mínimes. A la represa,
la dinàmica no va canviar

però el partit va tenir una
fractura que ja seria definiti-
va. Tot i els intents de
l’Amposta, l’avantatge local
no es va poder reduir i al final
aquest s’ampliaria de forma
inflada i injusta. D’altra
banda, el juvenil femení con-
tinua líder invicte de la
Primera catalana en superar
clarament el CH Granollers
per 33-21. Destacar el
retorn i la bona actuació de
la portera Marta Gálvez.

L’Amposta Lagrama mereixia
millor sort a València (33-24)
Va debutar la xilena Igna Feutchmann

REDACCIÓ

HANDBOL

L’equip tortosí va imposar-
se amb solvència però cal
dir que va tenir més dificul-
tats que al partit d’anada
quan les jugadores del Baix
Llobregat no van estar tan
ben posades en la confron-
tació. Tortosa-Hidrocanal
va haver de motivar-se i va
jugar, com en jornades pre-
cedents, amb intensitat i
amb bona actitud. Amb el
triomf, 32-18, les ebren-
ques afronten la recta final

de la temporada en una
bona classificació en el
segon grup de la catego-
ria.

Contra el Molins de Rei (32-18)
REDACCIÓ

HANDBOL

Nova victòria de l’Handbol
Tortosa HIDROCANAL

El juvenil femení segueix
com a líder invicte de la
Primera catalana en
superar el Granollers (

Més líder

La segona cursa del circuït
de Curses de Muntanya
Terres de l’Ebre, serà el 28
de febrer a Miravet. Serà la
cursa LA CAMETA COIXA que ja
s’està organitzant a la locali-
tat riberenca. El termini
d’inscripcions és el dia 22 i
es pot informar que, com la
primera que va fer-se a
Benifallet, aquestes porten
un bon ritme. Recordar que
és el tercer circuit de cur-
ses de Muntanya TE, trofeu
Pam i Toc.

II Cursa de Muntanya,
«La Cameta Coixa»

Tindrà lloc el dia 28, a Miravet

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Jenny, amb onze gols,
va destacar. La resta
van fer-los: Sílvia (2),
Aida (2), Núria (3),
Maria, Sílvia Z. (2),
Cinta (5) i Miriam (6).

Gols

Les damisel.les fent el llançament d’honor en el partit de futbol habitual el Dia de la Festa Gran, enguany contra la Rapitenca.

Cedida
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ACTUALITAT

Kiko Vallespí va nèixer a Tor-
tosa fa 40 anys. Des de
sempre ha estat vinculat a
l’esport, sent un entusiasta
de l’atletisme, entrenant i
preparant a joves atletes
ebrencs. Des de fa uns anys
competeix a la Pirena, la
cursa blanca dels Pirineus,
amb trineu (mushing). Es-
pectacular i peculiar.

Pregunta: Onzena plaça,
satisfet?
Resposta: Molt, més tenint
en compte els contratemps
de darrera hora com és la
mort del millor gos de l’e-
quip 3 setmanes abans de
Pirena.

P: La repercussió medià-
tica que té la Pirena re-
flecteix la importància
d’aquesta cursa blanca
dels Pirineus i el seu ni-
vell. S’ha d’estar molt
preparat i més per una
persona que no s’ha criat
amb la neu?
R: Si, al principi em va cos-
tar una mica, ja que mai ha-
via esquiat i amb la tècnica
del trineu i els darrers dos
anys Pirena crec que ha per-
dut una mica aquella dossi
d´aventura i són pocs els
mushers que van a acabar-
la o disfrutar, tots busquen
una plaça, un objectiu,
d´aquí la seva dificultat.

P: Em sembla que a hores
d’ara la Pirena és força
coneguda, però per si hi
ha cap lector que no la co-
negui, com definiria Kiko
aquesta cursa i com va in-
troduir-se i implicar-se? 
R: Bé com has dit és la cursa
més mediàtica que es fa a
Europa amb gossos de tri-
neu, i jo em vaig introduir en
ella una mica de rebot. Em
vaig trobar un husky abando-
nat fa 5 o 6 anys i vaig co-
mençar a practicar canicross
amb ell però el tema de Pire-
na em quedava una mica
lluny ja que necessites 14
gossos per participar-hi, però
a hores d’ara mira... ja no-
més penso en la propera edi-
ció.

P: Ja sabem i també has
esmentat que vas tenir un
dur contratemps, anímic i
competitiu amb la mort
d’un dels teus gosos en un
entrenament. Ho has no-
tat?
R: Ho he notat moltíssim, era
un gos impressionant, tant li
feia fer 7 que 40 km, sempre
anava igual, era un gos que el
que més li agradava era có-
rrer i menjar, els dos factors
més important per a un gos
d’esport. No em vull desani-
mar però crec que mai en
tornaré a tenir un altre
d´igual.

P: Entre els onze pri-
mers, ets el primer ca-
talà? Un gran mérit, mal-
grat les adversitats
esmentades.
R: Després del que hem co-
mentat que li va passar al
meu principal líder no em
marcava reptes de quina po-
sició podia fer, només anar
acumulant etapes i reestruc-
turant l’equip, però crec que
primer català és molt impor-
tant ja que entre els demés
hi era Josep Domingo,
guanyador de l’edició del
2006.
P: Millor moment de la

cursa per a tu? I el pitjor?
R: Millor el podi (3r classifi-
cat) a la darrera etapa de la
Molina, i pitjor la perdua de
Drac, el lider que va cobrir
les primeres 9 etapes, per
una neumonia que li va im-
pedir sortir les darreres.

P: Fins la propera, no?
R: Sense cap mena de dub-
te, ja anem planificant
equip, esponsors, i siste-
mes d’entrenament per mi-
llorar-hi.

P: Vols afegir alguna co-
sa, agrair patrocina-
dors...?

R: Sense l´ajuda dels pin-
sos ACANA i el patronat de
turisme de la diputació de
Tarragona «Terres de l’E-
bre» aquesta aventura no
haguera sigut possible,
moltes gràcies pel seu es-
forç.

P: I els Jocs Olimpic d’hi-
vern Barcelona-Pirineus,
com els veus? Saragos-
sa-Jaca porta també
molt de temps lluitant.
R: Bé, és una cosa que
crec que no em toca, el
mushing encara no és olím-
pic i si ho fora no em veig
defensant una sel.lecció

que no fos la catalana, per
tant no opino.
P: Per acabar, Kiko Va-
llespí fou un lluitador per
reivindicar millores a les
instal.lacions per l’atle-
tisme a Tortosa. Aques-
tes han arribat. Es plan-
teja tornar-se a dedicar
a aquest esport com ho
feia?

R: No, estic molt enganxat
al món del mushing, l’única
cosa que em faria canviar
és que els meus fills ho
volguessin practicar, lla-
vors tindrien tot el meu su-
port.

«Fa uns cinc anys, em vaig trobar un husky
abandonat i, amb temps, vaig començar a
practicar canicross amb ell i fins aquí...»

Els seus inicis

KIKO VALLESPÍ, ONZÈ EN LA PIRENA 2010, LA CURSA BLANCA DELS PIRINEUS, AMB TRINEU (MUSHING)

El crack de la setmana

Kiko Vallespí fou tercer a la Molina, en la darrera etapa de la Pirena 2010.
JORDI FELIU
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49

LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1

GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8

LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36

LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre

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

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13

AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

ELS MUNTELLS

Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA

Ajuntament Avda. Catalunya, 22-30

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodoro González
Lo Cistell C/ Ciutadella
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Tenir galtes no sempre és negatiu, si les tenim a la nevera 
podem fer un plat com el que us proposem avui

Salpebrem les galtes i les
passem per la farina. Cal es-
polsar bé la farina sobrant.
Posem en una paella o en
una safata de forn l'oli d'oliva
i deixem que s'escalfe bé.
Posem la carn a la paella i la
deixem daurar bé per amb-
dós costats. Quan estigui do-
rada, afegirem la ceba, la
carlota i la tomata. Quan ho
tinguem ben barrejat ho intro-
duirem al forn a 180 graus
fins que veiguem que les ver-
dures estan ben tendres, lla-
vors afegirem a poc a poc el
vi negre i ho deixarem reduïr.
Quan ho tinguen quasi reduït,
afegirem les herbes aromàti-
ques i el vi de Xerez, deixa-
rem coure al forn durant 10
minuts més i afegirem un raig
d'aigua fins que cobreixi la
carn i ho mantindrem al forn
a 180 graus  durant dues ho-
res i mitja. Passem el brou

per un colador o un xinès,
fent bastant pressió, perquè
les verdures soltin tota la se-
va substància. Si volem la
salsa més espessa, la po-
dem reduïr al foc. Rectifica-
rem el punt de sal i tornarem
a introduir la carn al forn du-
rant un quart d'hora i ja tin-
drem les galtes preparades
per emplatar. Aquest plat se
serveix calent. Les galtes
són una de les parts carno-
ses de l'animal, no és una de
les parts més valorades,
però en les seves diferents
preparacions resulta un pro-
ducte molt apreciat. Per a
aconseguir un plat excepcio-
nal, l'única cosa que cal fer
és cuinar-les durant bastant
temps, anant amb compte de
no passar-se, i combinar-les
amb verdures per a enriquir-
les, tal com s'indica en
aquesta recepta. Les galtes
poden procedir tant d'espè-
cies animals com la vedella o
el porc, o de peixos com el
bacallà, amb el qual es pot
preparar un plat molt curiós.
En general, aquests produc-
tes  estan contraindicats en
patologies digestives, hiper-
tensió, hipercolesterolèmia i

hiperuricèmia. Les verdures
aporten una ració extra de vi-
tamines a la recepta, així
com importants substàncies
protectores de la salut. 
Les herbes aromàtiques i el
vi convinen molt bé amb
aquesta carn, potenciant el
seu sabor i el seu aroma. 

«Primentons i Tomates». Avui: Galtes  

Les Galtes, tot i no ser
una de les parts més
valorades de l’animal,
són molt apreciades
per tots aquells a qui
els agrada aquest pro-
ducte.

REDACCIO

El plat d’aquesta setmana.
MARIANO LALANA

4 Galtes carrilleras de porc.
Oli d'oliva
Sal i pebre.
20 g de farina.
1 dl de vi de Xerés.
2 dl de vi negre.
1 ceba, tallada en trossos grans.
1 tomata madura, gran, pelada i tros-
sejada
50 g de carlotes
Un manoll d'herbes aromàtiques

Ingredients

MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El Sol i Mercuri  per la teva casa quatre et reco-
manen tenir una mica més d'habilitat i tacte pel
que fa a les teves relacions familiars . El millor
és el que pensis en tu.

Taure
20/4 al 19/5

Si parles des de la sinceritat  pot millorar
molt la teva relació sentimental  creant-se un
clima de major confiança  amb la teva pare-
lla. Un ambient tranquil és el millor per a tu.

Bessons
20/5 al 21/6

Has de fer els canvis necessaris perquè la
teva relació sentimental millori. No et convé
retardar-te . Respecte a la teva salut , avui és
un dia per a la reflexió.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius l'inici d'un cicle sentimental marcat per
la renovació . Et mostraràs més per les teves
accions que pels teus pensaments . Al final
del dia et trobaràs una mica agitat.

Lleó
22/7 al 22/8

Si fas que la teva parella comparteixi amb tu les
teves inquietuds tindràs molt de guanyat . Una
mica d'exercici  tots del dies et proporcionarà
molts dolçs avantatges.

Verge
23/8 al 21/9

Avui gaudiràs de manera sincera del compan-
yia de les persones que t'envolten. Estàs pas-
sant per una època plena de voluntat i la teva
ment i el teus cos es mouen a ple rendiment.

Balança
22/9 al 22/10

Una onada d'entusiasme envaeix la teva acti-
tud  sentimental però encara no has de can-
tar victòria. Vius un procés interior que et
duu a ser més conscient de tu mateix.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui és un dia on has de donar explicacions
dels teus propis sentiments . Exclou de la teva
vida tot el que no et beneficiï , com per exem-
ple l'alcohol , el tabac o les drogues.

Sagitari
21/11 al 21/12

És probable que certes converses amb la teva
parella et facin plantejar-te les coses des del
començament. Vés amb compte amb les dietes
inadequades o amb el consum de fàrmacs.

Capricorn
21/12 al 19/01

En relació amb l'amor has de vigilar la teva
eufòria i així evitaràs situacions compromeses
que afectin la teva vida de parella .Avui tindràs
moments  de creativitat molt productius.

Aquari
20/1 al 18/2

El factor sort t'arriba a través de la parella , els
contactes socials o els amics . Respecte a la
teva salut , un bon massatge et reportarà  el
tònic que estàs buscant.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs en un moment ideal per construir coses
en comú amb la teva parella, o per participar
d'una manera més profunda i directa en les
teves relacions socials.

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

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

Ismael Hierro, Josep Mª Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342  

Ulldemolins Reverter, Xavier       Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Albella Beltran, Mª. del Carme        Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

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

8º -3°SOLSOL
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CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel: 
al Pirineu i Prepirineu es mantindrà mig ennuvolat, tot i que al vessant
nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert tot el dia.
Al llarg de la tarda arribaran bandes de núvols mitjans a punts del terç
nord, i al final de la jornada es formaran de baixos a punts del litoral,
Prelitoral i Catalunya Central. 
Precipitacions: 
s'esperen algunes nevades febles i disperses al vessant nord del
Pirineu a qualsevol cota que durant la tarda minvaran progressivament. 
Temperatures: 
mínimes en lleu descens. Oscil·laran entre els -13ºC i -8ºC al Pirineu,
entre els -10ºC i -5ºC al Prepirineu i Depressió Central, entre els -8ºC i
-3ºC al Prelitoral i entre els -3ºC i 2ºC al litoral. Per la seva banda les
màximes també baixaran lleugerament i oscil·laran entre els -5ºC i 0ºC
al Pirineu, entre els -3ºC i 2ºC al Prepirineu, entre els 0ºC i 5ºC a la
depressió Central i al Prelitoral, i entre els 1ºC i 6ºC al litoral.
Hi haurà glaçades matinals generals que seran fins i tot fortes a molts
punts de l'interior, sobretot del Pirineu. 
Visibilitat: 
serà entre bona i excel·lent en general, tot i que al vessant nord serà
entre regular i dolenta fins a migdia, empitjorant al final del dia a punts
de l'interior. 
Vent: 
al matí predominarà el vent de component nord i oest moderat en
general, amb cops forts o molt forts arreu, sobretot al terç sud del país,
al Pirineu i a l'Empordà. A partir de migdia afluixarà en general, tot i
que encara bufarà amb cops forts i algun de molt fort a l'Empordà,
terres de l'Ebre i cotes altes de les serralades. Al llarg de la tarda el
vent quedarà fluix i de direcció variable a punts de l'interior del
Principat. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
fins a migdia bufarà tramuntana forta amb cops molt forts al nord del
cap de Begur i moderada amb cops forts fins al delta de la Tordera. A
la tarda el vent afluixarà en general i quedarà tramuntana forta amb
cops molt forts al nord del cap de Creus, moderada amb cops forts fins
al cap de Begur, i entre fluixa i moderada amb estones de vent fluix i
variable a la resta del sector.
Maregassa al nord del cap de Creus i de maregassa a forta maror al
nord del cap de Begur i de forta maror a maror a la resta. Mar de fons
del nord. 

Costa Central:
bufarà vent de component nord i oest entre fluix i moderat al matí, amb
cops forts al sud del delta del Llobregat; durant la tarda afluixarà pro-
gressivament i quedarà fluix i de direcció variable, amb intervals de
component sud.
De maror a marejol. Mar de fons del nord. 

Costa Daurada:
bufarà de component oest sobretot de mestral, que serà moderat amb
cops molt forts fins a migdia i forts durant la tarda al sud del cap de
Salou. A la resta bufarà moderat al matí i entre fluix i moderat durant
la tarda.
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

Carrer Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic.  Tel: 610203144

L'Ampolla. LLoguer. Local
comercial 55m2, molt bé
situat enfront del club naú-
tic. Ampli aparador, sòl de
parquet. Sala gran i des-
patx i bany. 

Tel: 670516520

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

Tel.: 610203144

Reus. Passeig Prim nº
36. Local en la zona
més comercial de
Reus. Esquinero,
100m2 en dues plan-
tes, condicionat per a
qualsevol tipus de
negoci. Ubicacion
i m m i l l o r a b l e .
Possibilitat de venda
o lloguer. Tel:
977249700

Plaça Catalunya.
LLoguer Pis ideal
parelles, consta de
menjador amb sorti-
da balconada, cuina
independent equipa-
da, lavabo amb dutxa
reformat, hab. doble
i hab ind. En el centre
La Senia. Preu: 320 .
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

La Senia. Ocasió! Es
ven edifici que consta
de 3 pisos i terrat.
Pisos de 1-2 habita-
cions i amb cuina
equipada. Preparats
per a vendre o llogar.
98.000 Û .  

Tel: 607538304 

(preguntar por Eva)

Local en lloguer de
35m_, reformat, amb
aparador al carrer,
sòl de parquet i bany,
totalment equipat,
Ideal per oficina o

botiga. Situat en el
carrer Major
d'Ulldecona. Preu
390Û. Tel:
977252727

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox. molt bé situat
en Grau de Castelló.
Dividit en àmplia sala
d'atenció al públic,
despatx i lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727   

MOTOR�

TREBALL�

DIVERSOS�

PROFESOR MOLA
VIDENTE

CURANDERO

No hay problema sin
solución, especialista,
poder sorprendente
por su experiencia y
seriedad. Poder
rápido demostrado en
todos los ámbitos
para ayudarles en
todos sus problemas
de amor, incluso en
s i t u a c i o n e s
desesperadas, posee
un gran poder
africano provoca y
atrae fuerza a tus
vidas, en resumen,
todo tipo de artes
ocultas, vera a sus
enemigos de rodillas,
mejorará tu vida social
y financiera,
desintegra a los
demonios del infierno
gracias a su
asombroso secreto,
tu pareja estará a tus
pies, puedo
conseguirte pareja
rápido sino la tienes,
resultados inmediatos
100% garantizados
seguro en 4 días. no
dudes llamar.
TORTOSA.

Móvil. 637 261 389.
Desplazamiento posible

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.

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany

complet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial.  Tel:

607538304

Carrer Major. Sant Jaume
d'Enveja. En venda o llo-
guer. Casa a reformar en
el centre de la població
davant de la plaça de

l'Església. 
Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 
Tel: 977249700

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).

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

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostrada
per a treballar a les

Terres de l’Ebr
ImtInteresades enviar

curriculum a:
cpradera@empleoper

www

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Ulldecona. Edifici Verderol.
Fantàstics pisos a estrenar
de 3 dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de pri-
mera qualitat. Pàrquing i
traster opcional. Consulti
preus i distribucions.

Miami Platja. Urb. Casalot.
Oportunitat!Adossat cantoner de 3
habitacions i 2 banys. Piscina
comunitària per a 4 veïns.
Pàrquing. Barbacoa. Jardí de
180m_. A5 min. de la platja. Preu
immillorable. 215.000

Casa de 2 plantes reforma-
da, 3 habitacions, menjador
d'estil rústic amb xemeneia,
cuina office, bany, àmplia
terrassa i magatzem.
Deltebre. Zona La Cava.
145.000Û. 

977 74 33 99

Castelló. Avgda. Sant
Pere 31. Local comer-
cial de 70 m_ aprox.
molt bé situat en Grau
de Castelló. Dividit en
àmplia sala d'atenció al
públic, despatx i lava-
bo, parquet. Aparador
a 2 carrers. Preu de llo-
guer 900Û. Preu de
venda: 186.000Û
Tel: 977252727

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

     



DIVENDRES 12
DE FEBRER

DE 201024
a l’últimadiarimés

ebre
www.mesebre.cat

La veritat és que el Carnaval
és una festa engrescadora, i
tot i que a molts llocs s'enca-
parren en posar-la dintre de
les festes d'hivern, quan a l'i-
gual que Cap d'Any, és una
festa a la que normalment si
acudeix amb poca roba. La
veritat és que si no vas de
pollastre o cosa d'aquesta,
els vestits no són felpats.
Més bé solen ser de «tele-
tes», en la seva majoria
«cutres» i cridaneres. Tot i
que, també, vull felicitar a
tots aquells que es treballen
una disfressa original i de
qualitat, que normalment

està pensada per participar
en algun concurs de discote-
ca, bàsicament, o municipi.

Un altre punt que m'atrau
d'aquesta celebració és que
es tracta d'una festa molt de
grup, si que pots disfressar-
te i asseure't a una barra de
bar tot sól, però no és el
més habitual. Normalment,
aquestes nits tota la colla
porta a banda de la bicicleta
(pel tema del pedal, ja m'en-
teneu) un «conjuntet» que
s'han comprat o confeccio-
nat, ells o les respectives
mares (independentment de
l'edat). Aquesta nit et pots
trobar dos cares oposades
de la mateixa moneda en un
mateix espai. Així, et tro-
baràs a la colla que porta
una disfressa molt original,
que normalment va associa-
da a la proposta més
«caxonda», recordo un grup
d'alls porros magnífic i,
també, als que any darrera
any intercalen el tratge de
Xarleston (elles) i el de super
herois o de dones (ells).
Sigui com sigui és molt lloa-
ble l'acte de disfressar-se, i
el que resulta més important
encara, que ho faci tot el
grup, perquè és molt habi-
tual trobar-te amb aquella
persona que té una por ferot-
ge a fer el ridícul o senzilla-
ment els conceptes «passar-
s'ho bé» els té poc interiorit-
zats i això pot frenar el senti-
ment positiu cap als
Carnavals i el que represen-

ten. El que representen
depèn de cadascú i de cada
lloc on es celebra, així, aquí

tenim varis nuclis que es
«desmelenen» amb el
Carnaval. Però que és
aquesta festa, tan ebrenca,
sense el seu dijous Llarder?
No res, una festa més al
calendari. El dijous Llarder
és tot un preludi, m'entusias-
ma que arribi, una setmana
abans penso de que em faré
l'entrepà i si el refresc que
m'emportaré serà light o no,
dubtes existencials que de
no solventar-los no et perme-
tran continuar endavant.
Conyes a part, dir-vos que el
dijous Llarder per a molts
pobles i ciutats és una tradi-
ció en la que participen tots
els seus veïns. I si no pregun-
teu-li a Tortosa, que ahir, dia
11 de febrer, en va organit-
zar una de grossa per cele-

brar-lo, d'una banda l'ajunta-
ment va posar les baldanes,
el pa, les coquetes i el vi i
per l'altra tots els que es van
trobar van participar amb les
coques de llardons típiques
per a aquest dia i tot tipus de
truites i més coses que ara
no recordo. Una gran festa
tot i que el temps, de vega-
des es mostra poc col·labo-
rador. I ara després de
recordar un dijous tradicio-
nal, només vull apuntar que
no cal marxar fora per trobar
la teva festa de Carnaval,
com a màxim potser us hau-
reu de traslladar d'un poble
al del costat i jo, ja que
estem posats, penso en
dos. D'una banda Deltebre,
que podríem dir que amb la
seva proposta van de hip-

pies, ja que la festa està ins-
pirada en els apassionants
anys 60 (jo vaig nàixer al 76,
així que compta les festes
d'aquella època que he vist) i
si heu d'anar la festa gran
està prevista per al dissabte
i si voleu una festa més, rot-
llo all porro del que us parla-

va abans us proposo que
anéssiu a Godall, perquè si hi
ha poble amb tradició «car-
navalera», aquest a les
Terres de l'Ebre és Godall,

que només va deixar-lo de
celebrar durant tres anys,
casualitats de la vida
aquests tres anys coincidei-
xen amb la Guerra Civil
Espanyola.  
Bé, jo ja estic animada, no
crec que em disfressi però
que terapèutic és parlar i

escriure d'allò que t'imagi-
nes. 
Mira que cosa mas linda,
mas llena de grasa, na na na
na...

Uns carnavals «caxondos»

No hi ha un bon Carna-
val que no compte amb
el dijous Llarder anterior
a la festa pròpiament di-
ta. Tot i que no sé si a
Rio celebren el tema
Llarder. Trobo que no sa-
ben ni el que és, com la
majoria de mortals tam-
poc sabem que són els
Carnavals de Brasil.
Però bé, centrem-nos
amb els nostres Carna-
vals.

Aclareixo que el concepte «caxondo» en aquest article significa divertit, no voldria confondre a ningú! 

DIANA MAR

Carnavals al DIXA’M VORE, de CANAL TE.
Cedida

El municipi enguany ha organitzat uns

Carnavals inspirats en els anys 60.

Deltebre proposa uns Carnavals hippies 
A Godall els Carnavals només van deixar de

fer-se durant tres anys, en plena Guerra Civil,

ara ja han recuperat el temps perdut

Godall i la tradició

I ARA ELS TAMBORS...

                


