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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El Ple de Tortosa aprova
una moció de CiU perquè
els ajuntaments puguin
emetre informes
vinculants en tràmits
d'arrelament.

P4
Apasa obre una nova 
llar-residència per a
discapacitats psíquics a
Amposta.

P8

Societat

La nova temporada del
Pedrell no es veurà
afectada per la reducció de
la despesa.

P10

Esports

Joaquin Del Pino dimiteix
com a directiu de la FCF.

P11

Les Terres de l'Ebre van viure el 5 de gener una nova nit màgica amb la visita dels Reis Mags d'Orient. Melcior, Gaspar
i Baltasar van arribar a les diferents poblacions del territori ebrenc des del llunyà Orient guiats per l'estrella i carre-
gats de regals, sorpreses i quilos de caramels per a petits i grans. Ses Majestats van portar la il.lusió, aquella nit, a
casa nostra. P3

Els Reis Mags d’Orient
porten la il·lusió a l'Ebre

El diputat de CiU i alcalde de l'Ampolla, Frances Sancho, ha
estat confirmat com a nou secretari d'Estratègia i Coordinació
del Departament de Salut, el número tres del conseller Ruiz. El
nomenament de Sancho puposa ser el primer ebrenc que
ocupa un alt càrrec en el govern d'Artur Mas. L'exdelegat de la
Generalitat a l'Ebre abandonarà l'alcadia, però es planteja con-
tinuar com a regidor. P4

El primer càrrec ebrenc a la Generalitat
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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 

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjun-
tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
fon de contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat del
lector. 

L’Associació Cultural Lo
Terreno hem estat guanya-
dors del premi fair-play que
dona el jurat dels premis
esportius ebrencs de l’any,
per la organització de la
Primera Jornada de Lo
Terreno Solidari celebrat el
passat 10 de Juliol al Estadi
Municipal de Tortosa.
Malgrat que els resultats no
van ser els esperats i desitjats
per la organització a causa de
la manifestació a Barcelona a
favor de l’estatut del nostre
País, aquest premi ens dona
forces i ens encoratja a seguir
treballant per les nostres
terres, per la seva gent i per
les seves entitats.
Volem aprofitar aquestes
línies per agrair a tothom que
va participar en aquesta jorna-
da, sigui de la manera que
sigui, dels que hi van partici-
par econòmicament fins als
treballadors de l’estadi. A tots
aquells que ens van tenir que
aguantar durant 3 dies.
Gràcies als futbolistes,
músics, col·laboradors, patro-

cinadors, etc. Però sobretot a
tots els voluntaris que van
voler treballar per una causa
solidària passant calor tota la
tarda i aguantant moltes
hores de sol a algunes hores
insuportables.
Per tant aquest premi es un
premi per a tots ells, per a
tots els que van fer possible
lo Terreno Solidari, gent que
mostra els valors del treball,
de l’esforç i de
l’empenta…uns valors que
per desgràcia cada cop man-
quen mes dins de la nostra
societat.
També volem dedicar aquest
premi des del fons dels nos-
tres cors al desaparegut Jordi
Pitarque, que aquell dia
també va passar la tarda amb
nosaltres jugant així un dels
últims partits de futbol de la
seva vida.
Moltes Gràcies a tothom,
nosaltres seguirem treballant
per tots vosaltres.

Associació Cultural Lo
Terreno

Agraïment de l’Associació Cultural Lo Terreno

Cartes dels lectors

Aclariment de Privat Dance Club

Els carrers de tots els barris, pobles i ciutats
es van omplir dimecres de famílies senceres
per veure passar les cavalcades amb les
carrosses reials. 

Majorets, bandes de música, carrosses amb
diferents decoracions ... avisaven que els Reis
Mags estaven a punt de passar. I tots els nens,
embadalits, recollien els caramels que es llen-
cen des de qualsevol dels vehicles que pas-
sen. 

Els Patges Reials recullen les cartes que la
mainada, plens d'il.lusió, han escrit per als
Reis Mags: una llista immensa de regals, jogui-
nes i desitjos, i potser alguna justificació en el
cas que no hagin estat bons minyons.
Un cop acabada la cavalcada, és l'hora d'anar
cap a casa i preparar-ho tot per l'arribada dels
reis. 
És tradició deixar en un balcó, pati o finestra
una sabata de cada membre de la família. A
dins, o al costat, hi haurem de deixar una mica
de menjar pel Reis i Patges, i també una mica
d'aigua per als camells. També hi ha qui els
deixa una miqueta de Moscatell!!
I arriba el moment de posar-se a dormir ... si
els nervis ho permeten!!
És la primera nit màgica de l'any.

Editorial

Melcior, Gaspar i Baltasar, els reis més màgics

Han arribat els reis i Més Ebre també torna avui,

després de l’aturada nadalenca.

El 2010 va acabar
amb l'aprovació del
pressupost de
l'Ajuntament de
Tortosa per a l'any
2011. Un pressu-
post que incorpora,
per primer cop, les
tres jugades mes-
tres de l'Alcalde en
aquesta legislatura:
en primer lloc la
piscina. Una piscina que ens costarà 49
milions d'euros a pagar en 25 anys. En
segon lloc, la venda del 49% de l'Empresa
d'Aigües durant 25 anys, adjudicada durant
l'any passat a Aigües de València. Una ope-
ració que ha servit per ingressar 9 milions
d'euros que es van esfumar tan aviat com
van entrar a la caixa. I això que la venda no
es feia per tapar forats... I en tercer lloc:
l'adjudicació de la gestió de la zona blava
per 25 anys, i que implica un increment de
169 places de estacionament de pagament
a la zona de l'Avinguda Generalitat, carrer
Rosselló i Ronda Docs, entre altres. Un
increment absolutament desproporcionat i
que no respon a les necessitats actuals d'a-
quella zona de Tortosa. Tot i això, els
ingressos que rep l'Ajuntament disminuiran,
ja que la concessió es fa per fer viable la
construcció de l'aparcament soterrat de la
Plaça Mossèn Sol. 
Com deia, tres jugades mestres que, és
cert i cal reconèixer-ho, proporcionaran a
Tortosa dos equipaments necessaris, la
piscina i l'aparcament de la Plaça del
Rastre, però que generen un cost difícil-
ment assumible durant més de sis mandats
municipals. I és que no considero ni pru-
dent ni responsable tancar en un sol any
tres operacions amb una durada de 25
anys, ja que això hipoteca greument les
finances municipals i el marge de maniobra
dels propers governs municipals. La con-
clusió és que així és molt fàcil fer obres i
actuacions estel·lars. La lògica del “jo ho
inauguro i ja ho pagaran els que vinguin al
darrera” és molt discutible des del punt de
vista polític i, fins i tot, reprovable des del
punt de vista de la gestió dels recursos
públics, que s'entén que ha de ser respon-

sable i prudent. 
Dit això, durant aquest mandat calia fer
altres coses a llarg termini, a més d'endeu-
tar l'Ajuntament fins al límit. Com per exem-
ple el Pla Estratègic, una de les promeses
centrals de Bel, que havia d'estar elaborat
a finals del 2009 i ens havia de servir per
posar les bases d'una reactivació econòmi-
ca que contribuís a generar llocs de treball.
Aquest serà també un dels seus principals
incompliments, si no se'l treu de la màniga
en els pocs mesos que queden per les
eleccions municipals. O bé els tres grans
pactes de ciutat que havia promès impul-
sar, sobre infraestructures, equipaments i
immigració, que també han quedat al calaix
de les promeses electorals oblidades. 
En definitiva, Bel ha gastat bé els diners
que li han vingut de fora. Les obres del
nucli antic, subvencionades al 50% per la
Generalitat. Les obres del fons Zapatero,
finançades al 100% per l'Estat. Però fora
d'aquestes actuacions subvencionades ha

estirat més el braç que la màniga, i això
ens costarà molts diners durant 25 anys.
Es podia fer una piscina molt més barata i
més adequada a les necessitats de
Tortosa, però ha volgut passar a la història
com l'Alcalde que s'haurà gastat més
diners per fer una piscina, i això Tortosa no
s'ho pot permetre. Podria haver evitat la
venda de l'Empresa d'Aigües si hagués
estat més prudent en la gestió dels recur-
sos municipals, però no ho va fer. I hipote-
car durant 25 anys l'explotació de la zona
blava a la ciutat per fer viable un sol apar-
cament soterrat és un preu massa car que
les finances municipals no es poden perme-
tre. El balanç definitiu, però, caldrà fer-lo el
2036. Si hi arribem...

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

Aquesta és una nota infor-
mativa per aclarir, desmen-
tir i explicar el que realment-
va passar les dues setma-
nes amb el tancament de la
discoteca, el mes de
desembre passat.
Primerament, volem des-
mentir tots els rumors que
es van anar produint durant
aquells dies. Si fossin reials,
no estariem explicant el que
realment va succeir.
La única causa del tanca-
ment de la discoteca durant
aquelles setmanes va ser
que vam rebre unes denún-
cies dels veins pel soroll. Es
a dir, per la veu que despre-
nia la Privat en les nits d’o-
bertura. Ens van precintar la
dicoteca sense marge de
reacció i no vam poder fer
res per evitar-ho en el pri-
mer cap de setmana que
vam estar tancats. Vam
estar treballant per solucio-
nar-ho. 
Vam arreglar la teulada ja
que produia unes vibracions
que feien més exagerat el
volum. Vam fer proves de so
amb uns tècnics, amb la
policia i amb els veins i al

final es va poder solucionar
i ja vam poder obrir a Nadal
i a cap d’Any. 
La última prova de so va ser
definitiva per tal de mirar de
no molestar el veinat i, a la
vegada, tenir una bona qua-
litat de so a la discoteca. I
és el que hem aconseguit. 
Res més. El motiu real, l’ú-
nic,  ha estat aquest. Ens
van fer molt de mal ja que
no vam poder obrir en dates
tan assenyalades i prèvies a
les festes de Nadal amb una
molt bona programació que
teníem però bé...
Esperem que res del que ha
passat afecti la vostra con-
fiança amb nosaltres. Bon
any i us seguim esperant a
Privat Dance Club, per
demostrar que és un lloc on
hi ha bon ambient, ambient
de festa, ganes de festa i
que la gent s’ho passa bé!!
Que es noti que tenim ganes
de festa. Ganes de Privat
Dance Club!.

Pivat Dance Club.

2011-2036

Opinió

«L'any 2036 serà un gran any: estarem
a punt d'acabar de pagar la piscina
municipal, i recuperarem el 49% de
l'Empresa d'Aigües i la gestió de la

zona blava»
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vist l'expedient i documentació presentada per la senyora Griselda Ripollès Tena en què sol·licita llicència
d'obres majors per a la rehabilitació de masia per a allotjament rural, situada al Polígon 08 Parcel·les 33 i
196 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 48.1 de la Llei d'Urbanisme, es sotmet a informació pública per un termi-
ni d'UN MES, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar al·legacions (Exp. 146/2010). 

L'Aldea, 14 de desembre de 2010

L'alcalde-president
Daniel Andreu i Falcó.

L'ambaixador reial anuncia
amb el seu pregó l'arriba-
da a la ciutat de Ses
Majestats vinguts d'Orient.
Els xiquets acudeixen a
escoltar-lo i depositen les
seues cartes per als Reis
pels patges reials. Aquesta
nit, els Reis Mags llegiran
totes les cartes dels
xiquets per a portar-los els
joguets l'endemà. Nens,
nenes, joves i grans
omplien a vessar els
carrers per veure els Reis
Mags en el seu recorregut.
Els Reis Mags d'Orient van
arribar dimecres a totes
les localitats de les Terres
de l'Ebre. En una nit màgi-

ca com aquesta Ses
Majestats van fer acte de
presència, davant la mira-
da expectant de grans i
petits. 
Des del moments que els
més petits obren els ulls
són conscients que aques-
ta nit han d'haver passat
els reis i que, si tot ha anat
bé, el menjador deu estar
ple de regals. A totes les
cases passa el mateix:
crits, emoció, corregudes

amunt i avall, nervis ...
Paquets i paquets de
regals, amb els noms dels
destinataris ... i carbó per
a aquells que no han estat
del tot bons o que han fet
alguna entremaliadura
durant l'any. 
L'Ajuntament de Tortosa va
mantenir l'aposta per una
Cavalcada de Reis potent,
capaç de congregrar
milers de persones de
Tortosa i d'arreu de les

Terres de l'Ebre. Un equip
format per més de 500
persones, 18 elements -6
carrosses, 7 estructures
mòbils i 5 conjunts de vehi-
cles, i 2.000 quilos de
caramels per repartir són
les grans xifres d'una
cavalcada que enguany va
estar dedicada als misteris
d'orient i a la màgia de les
mil i una nits. 
De fet, la Cavalcada de
Tortosa 2011 va dur  com

a lema "La nit de les mil i
una meravelles" i va estar-
protagonitzada, a banda
dels tres Reis d'Orient, per
una gran llàntia i la comiti-
va del Príncep Alí, així com
el Mercat d'Àgrava, amb
encantadors de serps i
tiradors de foc, una catifa
voladora, els emissaris
reials i altres sorpreses. 
També la Cavalcada 2011
de Deltebre va recorrer
prop de 8 quilòmetres

entre el Molí dels Mirons i
el carrer Sant Roc. Ses
Majestats els Reis Mags
d'Orient van arribar en
barca a la zona del Molí
dels Mirons. 
La Cavalcada del 2011 va
comptar amb una carrossa
per a cada Rei i tres
carrosses de fantasia con-
feccionades artesanament
per col·laboradors i pel
grup de joves de la Creu
Roja. També van acompan-
yar la comitiva cavalls de
muntura, els patges reials,
a més de la Societat
Musical Espiga d'Or, la
Banda de Cornetes i
Tambors de Deltebre, el
Twirling La Cava i
l'Associació Cultural i
de Percussió Batucava.
Altres pobles com són
Amposta, Sant Carles de la
Ràpita, Ulldecona, Alcanar,
l’Aldea... i un llarg etcètera
van viure d’ igual manera la
primera nit màgica de
l’any. Arribats de diferents
formes i mitjançant dife-
rents transports... però
amb un mateix objectiu, ali-
mentar la il.lusió dels més
petits de la casa que totes
les festes de Nadal espera-
ven aquest fantàstic
moment. 
Esperem que hagin estat
bons minyons, i Ses
Majestats hagin arribat
carregals de regals per
començar amb molt bon
peu aquest any nou que
hem acabat de començar.

Ses Majestats visiten, un any més,
les Terres de l’Ebre

Segons el Nou testa-
ment, la nit del 5 de
gener uns savis van arri-
bar a Betlem per portar
uns regals molt preuats
per al nen Jesús, que
havia nascut uns dies
abans. Aquests homes
n'eren tres i venien de
molt  lluny guiats per
una estrella que els
havia marcat el camí.
Melcior (el Rei blanc),
Gaspar (el Rei ros) i
Baltasar (el Rei negre)
van portar Or, Encens i
Mirra al nou nat. Fou
una altra nit màgica. 

La nit del 5 de gener es va viure màgia i il.lusió al nostre territori

Per mar, per terra... carregats de regals per grans i petits

REDACCIÓ

Els Reis Mags van tornar a portar la màgia i la il.lusió a petits i grans.
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El text aprovat demana, en
concret, que el nou
Reglament de desenvolu-
pament de la Llei
d'Estrangeria "estableixi
en els casos dels tràmits
d'arrelament o reagrupa-
ment la necessitat d'un
informe emès per

l'Ajuntament de residèn-
cia". 
Per tal de poder redactar
aquest informe,
l'Ajuntament haurà de
poder "consultar totes les
dades disponibles en els
propis serveis municipals",

i "en cas que es comprovi
que el sol·licitant hagi
estat sancionat per infrac-
cions de les ordenances
municipals de convivència
i civisme, es pugui emetre
un informe negatiu atenent
al principi de proporciona-

litat". La moció ha estat
aprovada amb el vot favo-
rable dels grups de
Convergència i Unió, Partit
Socialista de Catalunya,
Esquerra Republicana,
Partit Popular i l'abstenció
d'ICV. En la mateixa sessió

plenària s'ha aprovat una
moció presentada pel
grup municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) de rebuig a la recent
sentència del Tribunal
Suprem sobre la immersió
lingüística a l'escola. 
El text aprovat afirma que
la resolució "representa
una greu amenaça al siste-
ma d'immersió lingüística"
actual, el qual "ha portat
resultats positius en l'edu-
cació del nostre país,
donant lloc a un sistema
educatiu que en cap cas
ignora el coneixement del
castellà". La moció con-
clou reclamant unitat a les
forces polítiques i a la
societat catalana "enfront
l'enèsim atac a la llengua,
cultura i societat catala-
na". 
Aquesta iniciativa ha
comptat amb el suport
dels grups de CiU, PSC,
ERC, ICV i el vot en contra
del PP.

Els Ajuntaments podran emetre
informes vinculants en arrelament

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat, aquests
últims dies, en sessió
plenària una moció del
grup municipal de
Convergència i Unió
(CiU) que reclama al
govern de l'Estat un
major protagonisme
dels diferents municipis
en l'aprovació de l'arre-
lament o del reagrupa-
ment per a persones
estrangeres.

El Ple de Tortosa aprova la moció presentada per CiU

REDACCIÓ

El ple de l’Ajuntament de Tortosa va aprovar la moció.

Cedida

La Fiscalia de Tarragona
ha incoat diligències per
analitzar si el vessament
de petroli al mar que es va
produir el 22 de desem-
bre passat davant de la
costa del delta de l'Ebre
constitueix un delicte con-
tra el medi ambient. Pel
moment, la Fiscalia està
recopilant informació del
cas i serà més endavant
quan determinarà o refu-
sarà l'existència d'un
delicte intencionat o negli-
gent. El vessament es va
originar a la plataforma
Casablanca de Repsol,
davant de la costa de
Sant Carles de la Ràpita
(Montsià), i va assolir una
superfície d'uns dinou
quilòmetres quadrats. 

Obertes diligències
per analitzar el
vessament de

petroli

És l'empresa líder del
sector a les Terres de
l'Ebre i la porta a la
mobilitat de curta i llarga
distància per a gran part
dels ciutadans del terri-
tori. 
A punt de complir cent
anys d'història, l'empre-
sa Hife, amb seu a
Tortosa, no ha parat de
créixer i reinventar-se,
especialment amb l'arri-
bada de les noves tecno-
logies. 
De moment, ja és la pri-
mera empresa de l'Estat
en oferir als seus clients
uns abonaments virtuals
d'accés i recàrrega a tra-
vés d'Internet amb preus
competitius. 

Hife ofereix
abonaments

virtuals

El diputat de CiU i alcalde
de l'Ampolla, Frances
Sancho, ha estat confir-
mat com a nou secretari
d'Estratègia i Coordinació
del Departament de Salut.
El nomenament de
Sancho, el primer ebrenc
que ocupa un alt càrrec
en el govern d'Artur Mas,

es va fer oficial després
de la reunió del Consell
Executiu d'aquest
dimarts, al costat dels de
Xavier Crespo (Seguretat),
Jordi Cuminal
(Comunicació) i Antoni
Castellà (Universitats). 
En canvi, alguns proble-
mes d'última hora han

obligat el govern a retar-
dar com a mínim una set-
mana el nomenament del
nou delegat de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre. Tot i això, el més
ben situat per ocupar el
càrrec continua sent l'al-
calde d'Arnes i diputat de
CiU, Xavier Pallarès.

Sancho deixa l’alcaldia per ser nomenat
secretari d’Estratègia i Coordinació

Es planteja continuar com a regidor
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EN LLOGUER

TOT MOBLAT

L'acord permetrà soterrar
tota la línia de
baixa tensió d'aquest
carrer, que amb les obres
es convertirà en una nova
avinguda amb carril bici,
zona peatonal i zona d'a-
parcament de vehicles, i
evitarà que els pals de
transport de la línia elèctri-
ca es quedin al mig del

carrer. El projecte de sote-
rrar aquest tram de línia
és de 163.000 Euros,
dels quals Eléctrica del
Ebro finançarà 133.000

Euros i l'Ajuntament de
Deltebre els 30.000 Euros
restants. Les obres de
millora del carrer Sant
Miquel 1ª fase van

començar al mes de
juliol i permetran arranjar
tot el tram comprès entre
el col·legi públic Sant
Miquel i l'Avinguda

Catalunya i tenen un cost
de 729.289 Euros.
L'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, ha volgut
destacar “l'esforç econò-
mic” que farà la compan-
yia Eléctrica del Ebro per
tal de soterrar aquest
tram de línia i també “la
bona entesa” que existeix
entre l'Ajuntament de
Deltebre i la companyia.
Cal recordar que al 2008
ja es va signar un acord
amb la Eléctrica del Ebro
que permetrà soterrar
totes les línies de mitja
tensió de 25Kv que hi
ha dins del nucli urbà de
Deltebre. 
De fet aquest mes de
gener està previst
que s'iniciïn les obres de
soterrament de la línia de
mitja tensió que va des del
carrer Gustavo Adolfo
Bécquer per l'Avinguda de
l'Assumpció, carrer Miguel
Unamuno i fins al canalet
del riu. 

L’Ajuntament de Deltebre soterra 
la línia del carrer Sant Miquel

L'Ajuntament de
Deltebre i la companyia
Eléctrica del Ebro han
signat un conveni pel
qual la companyia elèc-
trica finançarà el 80 %
del cost de les obres
de soterrament de la
línia de subministra-
ment elèctric del carrer
Sant Miquel que actual-
ment es troba en obres.

Gràcies a un acord amb la companyia Eléctrica del Ebro

REDACCIÓ

Treballs de soterrament.

Cedida

El Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i
Marí ha adjudicat a l'em-
presa BECSA per
1.562.192,46 euros les
obres de continuació del
passeig marítim de
l'Ampolla (Baix Ebre).
Amb la previsió d'iniciar
les obres el pròxim mes
de febrer, el projecte pre-
veu enderrocar l'actual
edifici que ocupa el viver
de venda al major de
mol·luscs Devimar i, un
cop desmantellat, cons-
truir en aquest espai una
plaça per a l'ús públic.
Aquesta plaça funcionarà
com a nexe d'unió entre
els trams de passeig
executats anteriorment:
la zona que toca al club
nàutic i la zona més prò-
xima a l'Arenal. 

Obres al Passeig
marítim de
l’Ampolla

La societat estatal
Aigües de les Conques
M e d i t e r r à n i e s
(Acuamed), ha adjudicat
quatre obres a les Terres
de l'Ebre per un valor
superior als 630.000
euros amb l'objectiu de
descontaminar l'embas-
sament de Flix.
D'aquesta manera ja són
deu les obres adjudica-
des en aquest sentit,
amb l'objectiu de fer de
la recuperació del pantà
'un referent a Europa que
impulsa el desenvolupa-
ment sostenible i millora
la qualitat de vida dels
ciutadans', segons decla-
racions de la ministra de
Medi Ambient i Medi
Rural i Marí, Rosa Aguilar.

Recuperació del
pantà de Flix

El govern de l'Estat ha
donat el vistiplau a les
obres d'emergència que
durà a terme el Ministeri
de Medi Ambient, Rural i
Marí a la costa de l'Ebre
amb l'objectiu de reparar
els danys provocats pels

temporals del passat
2010. En concret, segons
es va informar la setmana
passada en el Consell de
Ministres, s'hi invertiran un
total de 1,2 milions d'eu-
ros. 
Els municipis que se'n

beneficiaran seran
l'Ametlla de Mar,
l'Ampolla, el Perelló i Sant
Carles de la Ràpita.
Les actuacions previstes,
algunes de les quals ja
s'estan executant, consis-
teixen principalment a

aportar-hi arena i a reparar
accessos a les platges i
els passejos marítims per
garantir la seguretat dels
ciutadans, segons van
assenyalar fonts de l'exe-
cutiu estatal. 
El cas de l'Ametlla

de Mar és un dels casos
on millor es reben aques-
tes ajudes. L’any passat
fou un dels municipis més
castigats pels temporals,
on a finals del mes de
setembre hi va haver un
espectacular aiguat,
durant el qual van caure
217 litres per metre qua-
drat en només vuit hores.
L'aiguat va deixar les plat-
ges malmeses i va afectar
camins veïnals.
L'Ajuntament va xifrar en
6,7 milions la inversió
necessària per arreglar
les destrosses.

Ajudes per reparar els danys 
dels aiguats del 2010

L’Ametlla de Mar és un dels municipis més afectats
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I que també li ha donat un
caire singular les figures
del Calvari i els Majorals,
encarregats de l'organitza-
ció; la plega, amb la reco-
llida de llenya per tot el
poble; els tradicionals Tres
Tombs, amb la benedicció
dels animals i el pa beneït;
les tradicionals i populars

curses de cavalls, rucs i
matxos, les úniques de la
Ribera d'Ebre que mai han
deixat de realitzar-se; l'en-
cesa de la foguera a la
plaça que crema durant
tres dies ininterrompuda-
ment mentre es balla la
jota d'Ascó, amb música i
dansa pròpies. Sant Antoni
Abat va néixer a Egipte al
segle III després de Crist.
Diu la llegenda que va visi-
tar Barcelona per guarir la
filla d'un governador, a qui
se li havien posat mals
esperits al cos. Durant
l'estada se li va acostar
una truja amb un garrinet
(un tocinet) esguerrat, que
no podia caminar. El Sant
el va sanar, i la truja, agraï-
da, el va seguir des de lla-
vors ençà per tot arreu.
Així que no és extrany que
la imatge de Sant Antoni
Abat sempre estigui acom-
panyada d'un tocinet, i
sigui tingut per patró dels
animals, especialment
dels domèstics i que des
de molt antic, la gent que

tenia bestiar celebrés la
seva festa i dugués a

beneir els animals. I si
tenim en compte l'estreta
relació entre els animals
de treball i l'agricultura, no
pot sorprendre tampoc
que els pagesos el vene-
ressin de temps remots. El
cristianisme celebra la
figura de Sant Antoni des
de fa 17 segles. Al poble,
a Ascó, no se sap ben bé
des de quan es comme-
mora, encara que la tradi-
ció indica que ve de molt
lluny, i les persones més
grans d'Ascó sempre
recorden haver celebrat
aquesta festa igual que els
seus avantpassats. Ascó
sempre ha mostrat una
gran devoció per aquest
Sant, i en aquestes jorna-
des festives s'hi combina

una vessant més lúdica
amb el fet religiós. Sant
Antoni, Festa Major de
l'Hivern perpetua moltes
tradicions, començant
pels càrrecs que ostenten
tres persones com a orga-
nitzadors i vetlladors de la
festa: estem parlant del
Clavari i els Majorals.
Aquestes tres persones
són les encarregades jun-
tament amb el Mossèn de
preparar les diferents acti-
vitats de la Festa. Tenen un
paper cabdal i un compro-
mís i una dedicació a la
Festa per tal que tot surti
com està previst. Les figu-
res dels Majorals tenen
una vigència de tres anys,
i durant aquest període
estan al capdavant de la

Festa. D'entre els
Majorals, i de forma rotatò-
ria, un d'ells ocupa el
càrrec de Clavari, que es
diferencia dels altres ja
que durant aquell any s'en-
carregarà de custodiar la
imatge del Sant a casa
seva. A hores d'ara el llis-
tat de Majorals arriba fins
l'any 2024, sens dubte
una dada que indica la vita-
litat d'aquesta Festa que
barreja tradició i devoció.
El primer dia de la Festa, i
després dels Tres Tombs,
hi ha la Missa Major canta-
da per l'Orfeó d'Ascó en
honor a Sant Antoni, amb
la presència del Clavari i
els Majorals, la Pubilla i les
Damisel·les i les Autoritats
Municipals. 

Torna Sant Antoni, i una
de les primeres pobla-
cions ebrenques en cele-
brar-ho serà Ascó, que
des del proper 13 de
gener i fins el 16 farà que
els veïns i visitants puguin
gaudir d'una festa d'hi-
vern que per a alegria del
poble ha estat declarada
d'interés Nacional.
Aquesta festa es fona-
menta en una gran tradi-
ció al municipi que s'ha
sabut mantenir al llarg
dels anys.

REDACCIÓ

Tradiconal cursa de cavalls, rucs i matxos.

Cedida

Sant Antoni, una festa de gran tradició a Ascó
Amb trets característics que la fan singular com són la plega, la recollida de llenya o la cursa de cavalls, rucs i matxos
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Martí ha repassat moltes de
les fites aconseguides des
de l'equip de govern, però
sobre tot, ha posat per
damunt de cap altra, l'es-
forç que s'ha fet per crear
ocupació i dinamitzar l'eco-
nomia local a través de l'im-
puls a l'obra pública. Per a
l'Alcalde, la complicitat
municipal amb les empre-
ses adjudicatàries d'aques-
tes obres i la subcontracta-
ció d'empreses i treballa-
dors locals, ha estat fona-
mental en els resultats

finals com ho proba la crea-
ció de 382 llocs de treball
des de 2007 i amb previsió
fins a primers de 2011,
sempre per la intervenció
de l'ajuntament. A aquestes
xifres s'hi ha d'afegir 94
llocs de treball més mit-
jançant les empreses con-
tractades o subcontracta-

des executores de l'obra
publica. La llista es comple-
ta amb les 120 persones
que s'han vist beneficiades
durant aquest període pels
tallers i plans d'ocupació.
Tot i aquests bons resultats,
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar s'ha marcat com a
objectiu prioritari, seguir

amb la seva aposta per la
creació de polítiques
socials i laborals, estreta-
ment lligades a les actua-
cions de caire econòmic i
de creació de serveis i equi-
paments, per mantenir els
bons resultats, com ho
demostra l'índex d'atur a la
població. A més de la crea-
ció d'oportunitats laborals,
l'Alcalde ha destacat l'apro-
vació del POUM sis anys
després de l'inici de la seva
tramitació, una aprovació
que ha tit, afecta al tot del
poble i dels ciutadans,
recordant que aquest pla
general va ser lloat per tots
els departaments de la
Generalitat de Catalunya.
També ha valorat el tema
econòmic del que ha dit,
se'n pot treure una impres-
sió molt positiva si tenim en
compte les liquidacions
dels últims anys, amb un
endeutament que està molt
lluny dels màxims perme-
sos i amb un estalvi net

molt satisfactori. Andreu
Martí també ha lloat la posa-
da en marxa i la gestió de la
piscina i tot el complex
esportiu, manifestant que
s'estan assolint les xifres
d'abonament desitjades, i
destacant l'aposta per la
creació d'aparcaments a la
localitat i la posada en
marxa de l'aparcament
soterrani, el qual va qualifi-
car de referent en el que
s'hi miren moltes altres
poblacions i ciutats que pre-
veuen construir-ne en el
futur. Pel que fa al futur
immediat, l'Alcalde ha parlat
de la consolidació en matè-
ria de seguretat ciutadana,
de la presència dels
Mossos d'Esquadra a la
població i la construcció
d'una caserna d'aquest cos
a l'entrada del poble. Per
últim s'ha mostrat compla-
gut d'haver pogut donar el
tret de sortida a la construc-
ció de la residència per a la
gent gran i centre de dia.

Martí destaca l’esforç per crear 
ocupació a la població

L'Alcalde de
l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar,
Andreu Martí, ha aprofi-
tat el final d'any per fer
balanç de l'acció de
govern d'aquest 2010.

Balanç del 2010 a l’Ametlla de Mar

REDACCIÓ

Andreu Martí, Alcalde de l’Ametlla de Mar.
Cedida

Una empresa especialit-
zada, contractada per
l'Ajuntament, ja ha fet
les primeres captures en
les zones de la ciutat
amb major concentració
de coloms.  
El mètode de captura
consisteix en atreure els
animals amb menjar i en
el moment de màxima
concentració s'activa
una xarxa que els atra-
pa.   
El regidor de Serveis de
l'Ajuntament de Tortosa,
Joan Sanahuja, ha expli-
cat que «és una actuació
que l'Ajuntament havia
de fer davant de les
queixes de molts veïns
de la ciutat». 

Activitat per
reduir la població

de coloms

Horta de Sant Joan ha
engegat la maquinària
perquè un dels propòsits
de l'any nou, i que es ve
arrossegant des de fa
anys, comenci a ser una
realitat: el nou Museu
Picasso. Un grup d'arqui-
tectes gironins treballen
en el projecte de recon-
versió de la Casa Abadia,
donada pel Bisbat de
Tortosa al març del
2010, i on s'ubicarà el
nou centre museístic
dedicat a l'artista i a la
seva relació amb el
poble. La Diputació de
Tarragona ha subvencio-
nat amb 53.000 euros la
redacció del projecte i el
consistori ja treballa en la
recerca de finançament.

El nou Museu
Picasso engega

motors

El municipi de Les Cases
d'Alcanar ja disposen de
biblioteca nova, després
d'una inversió de 125.000
euros. Aquests diners
s'han destinat a remodelar
l'edifici de l'oficina delega-
da de les Cases d'Alcanar,
situada al costat de l'antic
convent dels Josepets. En
aquesta oficina la bibliote-

ca compartia espai amb el
consultori mèdic i no reu-
nia les condicions mínimes
per oferir el servei de
préstec i consulta de lli-
bres. Es tracta d'un equi-
pament molt reclamat pels
veïns de les Cases però ha
calgut esperar que finalit-
zessen les obres del nou
consultori mèdic per ini-

ciar les obres de reforma
de la biblioteca filial de la
Trinitari Fabregat, situada
al nucli urbà d'Alcanar.
L’Alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat, s´ha mostrat
molt satisfet amb la inau-
guració d’ aquesta nova
infraestructura i confia que
els habitants en faran un
molt bon ús.

Les Cases d’Alcanar 
ja tenen nova biblioteca

Ha suposat una inversió de 125.000 euros
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La retallada més impor-
tant s'ha donat en la parti-
da d'inversions que per al
proper any serà de
1.964.469,38 als que
s'ha d'incorporar l'import
de les obres de la
Urbanització dels
Eucaliptus que en la
mateixa sessió del ple
s'han adjudicat definitiva-
ment.
Així, la característica més
destacada del pressupost
per al proper any és la
contenció de la despesa
donada la conjuntura

econòmica, ja que en cap
dels capítols del pressu-
post que fa referència a
les despeses s'ha donat
cap augment. En canvi sí
que hi ha una disminució
en les inversions de les
quals la més important és
el milió d'euros que ha d'a-
portar l'Ajuntament a l'an-

tena tecnològica que s'u-
bicarà al polígon de
l'Oriola, l'electrificació del
polígon, que té un pressu-
post de 600.000 euros,
d'altra banda també hi ha
la construcció d'uns  nous
vestuaris a l'escola de fut-
bol, la urbanització dels
voltants del nou arxiu

comarcal i l'adquisició
d'un nou vehicle per a
Creu Roja.
El pressupost s'ha apro-
vat amb els vots en contra
del PSC i l'abstenció
d'Esquerra Republicana
que ha valorat positiva-
ment aquesta contenció
de la despesa, el PSC hi

ha votat en contra amb
l'argument de que encara
es podria rebaixar la des-
pesa en alguns capítols.
El pressupost municipal
ascendeix a un total de 35
milions d'euros ja que cal
afegir-hi els pressupostos
de l'Hospital Comarcal i
de GURSAM. 
També el pressupost
Municipal de Deltebre per
l'any 2011  és de
10.799.580,07Û i repre-
senta una reducció del
37'4% respecte al pressu-
post del 2010 que és de
17'3MEUR. Aquesta dava-
llada del pressupost es
deu sobretot, a la reduc-
ció del capítol
d'inversions que enguany
és d'1.091.010,47Û i l'es-
forç en la contenció del
capítol de béns corrents i
serveis. 
La regidora d'Hisenda,
Sònia Bertomeu, ha
insistit en “l'esforç inver-
sor” que s'ha fet aquesta
legislatura i que els pres-
supostos que avui s'han
aprovat contemplen les
principals inversions que
han de posar “punt i final”
a la legislatura.

Amposta i Deltebre presenten els
pressupostos per al 2011

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta ha aprovat
el pressupost per l'any
2011. 
El pressupost munici-
pal per al proper any
ascendeix a un total de
21.204.845,02 euros,
una xifra lleugerament
inferior a la de l'any
2010 que era de més
de 26 milions d'euros.

Contenció és un adjectiu comú a les dues partides pressupostàries

«Xifres realistes adequades al moment econòmic actual»

REDACCIÓ

Imatge del ple d’Amposta.
CEDIDA

L'entitat Apasa, formada
per famílies de persones
amb discapacitat intel·lec-
tual de la comarca del
Montsià, continua creixent
i ampliant la seva oferta
de serveis. El darrer pas
ha estat l'obertura d'una
llar-residència per a 12
persones majors d'edat
amb diferent grau de
dependència. Per primera
vegada, l'equipament no

se situa en el complex
d'Apasa a la ciutat
d'Amposta sinó en uns bai-
xos del carrer Poble Nou,
en una comunitat de veïns.
«L'objectiu és que els nois
i noies que hi vinguin a
viure, a principis de l'any
vinent, puguin fer la seva
vida d'una forma més
autònoma i independent,
formant part d'una comu-
nitat», explica el director
de la llar,  Manel Pech. Els
residents estaran supervi-
sats en tot moment per
dues persones durant el
dia, i una a la nit. Amb tot,
«durant bona part de la jor-

nada estaran fora, treba-
llant al centre ocupacional
de l'Àngel», comenta
Pech. Aquesta llar residèn-
cia se suma a les dues de
què ja disposa l'entitat
també a la ciutat
d'Amposta. «En definitiva,
es tracta de què els nois
estiguin bé i que els pares
puguem estar  tranquils,
amb la garantia que el dia
en què faltem els nostres
fills estaran ben cuidats»,
explicà per la seva banda
la presidenta de l'entitat,
Mercè Barberà. 
L'habitatge consta de dos
menjadors-sala d'estar

una cuina-office, quatre
habitacions individuals i
quatre més  de dobles (en
part adaptades),  tres
banys adaptats (un d'ells
per a suport generalitzat),
despatxos, rebedor,

bugaderia i un vestidor per
al personal. La inversió ha
estat superior al milió
d'euros i suposarà el pri-
mer equipament del què
l'entitat Apasa disposarà
en propietat. 

L’Entitat Apasa inaugura una llar-residència 
al carrer Poble Nou d’Amposta

La inversió ha estat superior a un milió d’euros

REDACCIÓ

El nombre d'expedients
de regulació d'ocupació
(ERO) va tornar a incre-
mentar-se al 2010 a les
Terres de l'Ebre.
Concretament, els ser-
veis territorials de Treball
a les Terres de l'Ebre van
tramitar fins al desembre
passat 111 ERO, que
afecten 1.410 treballa-
dors. D'aquests expe-
dients, 63 són de sus-
pensió de contractes
(quan s'atura l'activitat la
totalitat de la jornada en
dies consecutius), 37 de
reducció de la jornada i
11 d'extinció. A més, 35
empreses que durant el
2009 ja van aprovar un
ERO al 2010 l'han allar-
gat. 
Tot i que el volum d'expe-
dients supera els presen-
tats el 2009 -un exercici
que es va tancar amb
106 expedients-, els tre-
balladors afectats són
575 menys. 

Segueixen
augmentant el

nombre d’EROS
al territori ebrenc

La sisena edició del
Festival de Vídeo i Art
Digital Strobe d'Amposta
repeteix enguany la fór-
mula de l'eix temàtic ini-
ciada l'any passat i pro-
posa als artistes partici-
pants abordar la comple-
xa qüestió del trànsit per
la vida. “Vida és allò que
passa mentre fem altres
plans”, va dir John
Lennon, una frase que
els organitzadors de
Strobe, l'àrea de Cultura
de l'Ajuntament
d'Amposta i el Centre
d'Arts Visuals han agafat
com a lema de l'edició
d'enguany. L'any passat
el tema central era sobre
l'origen de la vida, qui
sap si l'any que ve s'abor-
darà la qüestió de la mort
com a punt final.
El festival es va inaugurar
el 18 de desembre, per
primera vegada al nou
Centre d'Arts Visuals.

Sisena edició del
Festival de Video

i Art Digital
Strobe

d’Amposta
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El passat dia 20 de
desembre, es va trobar
una embarcació d'origen
normand-viking a la zona
de la bassa de
l'Alfacada.
La casual troballa la van
realitzar dos operaris
que estaven restaurant
un canal perimetral de la
citada bassa, en motiu
del recent LIFE+ Delta
Lagoon, projecte
finançat per la UE ator-
gat a l'IRTA i altres enti-
tats, entre les quals està
el Parc Natural del Delta,
per desenvolupar la
Restauració de dos lla-

cunes litorals. Tot indica
que l'embarcació és d'o-
rigen viking o que és el
mateix, normand, ètnia
d'origen escandinau que
va dominar el nord i l'oc-
cident d'Europa entre els
s. VIII i XI. 
Tot i el comentat origen
de la paraula viking, la
versió més comuna és
que significa “homes del
mar” i normand “homes
del nord” i el seu domini
se va estendre fins l'illa
de Sicília. 
En declaracions al Parc,
el director del Museu
Antropològic del Montsià

Àxel Fornós comentà
que “els vikings van arri-
bar a aterroritzar la
costa ibèrica. 
Per exemple Sevilla va
cremar el 844, Empúries
el 869 i inclús la
Toscana italiana el
mateix any”. 
Fornós, també aclarir
que ”es tenia constància
escrita, a través de les
cròniques de Cristòfor
Despuig, de la presència
d'homes rossos, corpu-
lents i extremadament
violents, però grans
navegants. No obstant,
no hi havia cap resta

arqueològica que ho
corroborés, per la qual
cosa aquesta troballa té
un valor excepcional”. 
I afegeix, “a mode
anecdòtic, això pot expli-
car el perquè hi ha una
proporció més elevada
de població rossa i amb
els ulls blaus a la zona
de Deltebre, en relació a
la resta d'habitants de
les Terres de l'Ebre i
Catalunya”. 
Actualment, s'està pro-
cedint a protegir els ele-
ments de fusta de la
nau, perfectament con-
servada gràcies a l'efec-
te dels fangs i materials
al·luvials aportats durant
el darrer mil·lenni pel riu
Ebre, cosa que ha con-
servat pràcticament
intacte el “drakkar” nom
amb que són conegudes
aquest tipus d'embarca-
cions. 

Obres d’Adler, Tennessee Williams o Lorca seran interpretades sobre el seu escenari

Un home 
intentava 

vendre joies falses
a Tortosa

Aquest passat 1 de gener, a
les 0.15 hores, naixia la pri-
mera catalana de l'any a
Mataró. I només dos minuts
més tard, naixia a l'Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa
el primer xiquet de la
demarcació de Tarragona
d'aquest 2011, un nen ano-
menat Belkir Safwan. El
nadó va pesar 3 quilos i
385 grams i va naixer per
par natural. El xiquet és el
primer fill d'una família d'ori-
gen marroquí que resideix a
la pedania del Raval de Crist
de Roquetes. 
Els seus pares, d'origen
marroquí, viuen aquí des de
fa més d'un any tot i que la
mare encara té dificultats

per expressar-se es va mos-
trar molt contenta per tot
l’emrenou de mitjans que va
representar l’arribada del
seu fill. 
La resident de ginecologia,
Judit Barbrà, va ser l’enca-
rregada d’explicar els
detalls del naixement. La
noia es va posar de part
aquest divendres a les vuit
de la tarda i va arribar a
l'hospital en un estat ben
avançat. 
No hi haurà per a ells xec
nadó, una de les ajudes que
desapareix amb l'entrada
de l'any nou, però segons la
resident del centre hospita-
lari, no han intervingut en el
fet d'avançar parts.

Belkir Safwan, primer xiquet de la 
demarcació de Tarragona

El grup de Deltebre Crator
ha signat el seu primer con-
tracte discogràfic amb l'Indi
Music, que dirigeix el músic
i productor Pep Sala. L'Indi
Music és un segell dis-
cogràfic que acompanya
els artistes en tot el procés
de creació fins que el disc
surt al mercat i els compo-
nents de Crator s'allotjaran
durant els mesos de gener
i febrer a les instal-lacions
de l'Indi Music, a Vic, per tal
d'enregistrar el seu primer
treball discogràfic. Des que
van tancar l'agenda de con-
certs el passat setembre,
el grup Crator ha estat tre-
ballant al seu local d'assaig
en nous temes, unes

cançons treballades i carre-
gades d'energia que confor-
maran el seu primer disc
d'estudi. Amb aquest disc, i
recolzats pel segell dis-
cogràfic, la banda intentarà
donar un salt important en
la seva carrera per tal d'en-
trar a formar part de la
indústria musical, ja que
disposaran de les eines
necessàries per promocio-
nar-se. El grup confia poder
començar la gira de presen-
tació del disc a partir del
mes de març, quan es
posarà a la venda el nou
treball que es podrà adqui-
rir a la majoria de centres
comercials i punts de distri-
bució.

Crator signa amb Indi Music

L’àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa,pre-
senta els principals trets de
la programació que el Teatre
Auditori Felip Pedrell ence-
tarà per a la nova tempora-
da gener-maig 2011. 
El regidor, Joan caballol
acompanyat per Maria
Josep Bel, directora de l'à-
rea de Cultura, i per Rosa
Maria Poy, tècnica de
Programació, ha expressat
la seva satisfacció per asolir
una programació en la que
destaquen grans produc-
cions i una àmplia varietat
en les propostes tot i la
reducció en la despesa. Els
plats forts d'aquesta progra-
mació són l'adaptació de l'o-
bra de Warren Adler "La gue-
rra de los Rose", interpreta-
da per Carlos Sobera i Mar
Regueras, un text àmplia-
ment conegut pel gran
públic a rel de la popular ver-
sió cinematogràfica prota-
gonitzada per Kathleen
Turner i Michael Douglas. I
seguint amb textos que ja
formen part de l'imaginari
col·lectiu, cal destacar "La
gata sobre la teulada de zinc

calenta", un muntatge del
Teatre Lliure amb Chantal
Aimée i Muntsa Alcañiz que
porta de nou sobre els esce-
naris una de les obres més
universals de l'autor norda-
mericà Tennessee Williams.
Així mateix, "L'hort dels cire-
rers" de Txèkhov completa
aquesta terna de grans clàs-
sics en una adaptació de
David Mamet que ofereix
una volta de clau al text ori-
ginal aportant-li tocs de
comèdia. 
A banda, per a celebrar el
Dia Mundial del Teatre, que
se celebrarà el 27 de març,
el Teatre Auditori Felip
Pedrell ha programat un text
de Federico García Lorca,
"Bodas de Sangre", en la
versió de la companyía Xip

Xap. La programació dels
"Diumenges en Família" ofe-
rirà de gener a maig cinc
propostes per als més
menuts, mentre que la
dansa estarà magníficament
representada per la com-
panyía Gelabert-Azzopardi
amb l'espectacle
"Belmonte", una revisitació
de l'univers taurí tot emprant
la figura de Juan Belmonte
com a element presidencial.
Finalment, la música hi serà,
com sempre, present amb
les propostes de Joventuts
Musicals de Tortosa, que
porten a la ciutat el progra-
ma d'obres romàntiques del
segle XX de Tri@ngle, amb
obres de Brahms,
Hosokawa, Rota i Zilcher, el
concert de piano i violí de

Marco Fiorini i Irene
Franceschini, i l'actuació del
Cor Flúmine a la cripta de
l'església de la Reparació.
Així mateix, l'oferta es com-
pleta amb el "Concert bàsic"
de Pep Sala i el concert
d'"Anna Roig i l'ombre de
Ton Chien", una posada en
escena eminentment teatral
que inclou la música del que
va ser considerat Grup
Revelació de l'any 2009
segons la revista Enderock.
La nova programació, com
ja és una constant, comp-
tarà amb els descomptes
habituals i amb la possibilitat
d'adquirir el carnet de fidelit-
zació del Teatre Auditori,
"Carnet d'espectador/a", el
qual té un preu de 25 euros
per a tot l'any.

La nova temporada del Pedrell no es veurà afectada
per la reducció de la despesa

Les propostes del Teatre
Auditori Felip Pedrell per
a la nova temporada
gener-maig 2011 es
caracteritzaran per la
varietat i les grans pro-
duccions. Un comença-
ment de temporada on la
reducció de despesa no
ha deslluït la cartellera.

Auditori Felip Pedrell de Tortosa.

cedida

Localitzen una embarcació vikinga
a la bassa de l’Alfacada

Cristòfor Despuig  ja parlava de la presència d’homes rossos, corpulents i
bons mariners a les seves cròniques. Ara ja hi ha proves!

Detenen una 

persona en 

l’operació ‘Cargol’

La Policia Local de Tortosa
ha detingut un individu de
33 anys, I.B., de nacionali-
tat croata, acusat dels delic-
tes d'estafa i de falsificació
de document públic. Els fets
van passar quan el detingut
es va dirigir a un dels esta-
bliments que es dediquen a
comprar or i que darrera-
ment s'han implantat a la
nostra ciutat. El propietari
va sospitar de l'autenticitat
de les joies que li oferia i va
requerir la presència dels
agents de la Policia Local
que estaven patrullant per la
zona, en el marc de la cam-
panya de seguretat que és
duu a terme durant aques-
tes festes per la zona
comercial de la ciutat. 

La Guàrdia Civil de Tortosa,
en el marc de l'operació
'Cargol', va detenir el passat
31 de desembre una perso-
na per un delicte contra la
salut pública a l'Ametlla.
Segons la Guàrdia Civil, la
investigació es remunta a
finals de novembre quan en
el marc de la lluita contra el
tràfic d'estupefaents en dife-
rents punts de recepció i
venda es van detectar movi-
ments inusuals en aquesta
localitat. Després de setma-
nes de gestions, es va dete-
nir Fabrizio L.I de 22 anys,
nacionalitat xilena i veí de
l'Ametlla.
El detingut va passar a dis-
posició del jutjat número 1
de Tortosa i el l'autoritat
judicial ha decretat el seu
ingrés a presó.
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Avançat el mes de desem-
bre, coincidint amb el darrer
número de l’any de Més Ebre,
es van conèixer els primers
moviments que podien existir
a la directiva de la Federació
Catalana de Futbol. El fet que
hi havia un partit de la selec-
ció va generar que l’afer que-

dés tapat fins dies posteriors.
Per això no vam poder
avançar res en aquell mo-
ment. Ara, tot és oficial.

La situació econòmica de
la Federació i, principalment,
una suposada manca de
transparència en la gestió,
van poder comportar les pri-

meres queixes de directius
de la junta. La solicitud al pre-
sident Jordi Casals de se-
gons quina mena d’aclari-
ments i les seues respostes
van poder ser el detonant. I
un dels directius que més va
exigir claredat en les respos-
tes va ser Joaquin del Pino

que, en poder veure que no
s’estava seguint el programa
electoral de la forma compro-
mesa i que podia mancar cer-
ta transparència, va manifes-
tar el seu desacord
presentant la dimissó com a
directiu. Amb ell, van fer-ho
15 directius més i algun altre
que s’hi podria afegir aquesta
setmana.

D’aquesta forma, s’han ha-
gut de convocar eleccions i
Jordi Casals no pot exercir
com a president d’aquesta
junta. Malgrat això, ha pres
decisions com la de cessar a
Joaquin Del Pino com a Dele-
gat de la Federació ebrenca.
Ara s’espera el nomenament
d’una junta gestora que re-
girà la Federació fins que es
conegui el nou president i la
nova junta (uns 3 mesos).

S’obre, per tant, un nou pe-
ríode per noves candidatures

amb la incertesa de la situa-
ció econòmica i amb l’esclet-
xa oberta pels directius que
han dimitit.

Joaquin del Pino va estar a
Canal Terres de l’Ebre el pas-
sat dia 8 de novembre. En
aquell moment es mantenia
ferm en creure que la situació
no era la que es considerava
des de fora, pels mitjans de
comunicació. 

Uns dies després d’aquell
programa, van començar els
dubtes per la gestió i també
va haver-hi manca de segure-
tat i de confiança. Al final, tot
ha esclatat. 

Cop d’Estat

Joaquin Del Pino va di-
mitir com a directiu de
la Federació Catalana
de Futbol. Amb ell, van
fer-ho quinze directius
més. Un fet que ha com-
portat l’obligada convo-
catòria d’eleccions a la
Federació, tal com ho
estableixen els Estatuts.
Dilluns es coneixerà la
gestora.

LA DIMISSIÓ DE 15 DIRECTIUS COMPORTA LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA FEDERACIÓ CATALANA

La dimissió de Joaquin Del Pino com a directiu va ser el detonant de les que es van produir posteriorment

M.V.

L’Amposta va acabar l’any
amb tres derrotes seguides,
en jornades en les que no va
marcar cap gol. Diumenge
afronta el primer partit de l’any
i de la segona volta amb l’ob-
jectiu de recuperar confiança i
no perdre estabilitat a la clas-
sificació. Gerard i Gustavo ja
entrenen i, tot i que no estan al
cent per cent, podrien tornar a
la convocatòria. Becerra ja ha

estat amb els companys
aquesta setmana però encara
trigarà a tenir l’alta i poder re-
aparèixer. Segons Fabregat,
tècnic de l’Amposta, “estem
treballant amb il.lusió per po-
der traure un resultat positiu
d’un partit que sabem que
serà molt complicat perquè
l’Europa s’ha fet fort en els da-
rrers que ha jugat com a local.
Es un equip molt fort física-
ment i molt perillós en l’es-
tratègia”. El partit serà diu-

menge a les 12 del migdia.
L’Ascó, per la seua part, es

desplaçarà al  El Prat amb l’in-
terés de poder fer més bo el
triomf de la darrera jornada de
l’any passat, a Gavà, amb gol
de José Ramon (0-1). Xavi To-
sas ha dit adéu a la tempora-
da, per lesió. 

L’Amposta visita el camp de l’Europa
Es el primer partit de la segona volta, diumenge a les 12 hores

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Josep Subirats tornarà a
jugar amb l’equip de la seua
localitat: la Unió Esportiva
Rapitenca.
Subi, un dels jugadors que
estava en aquella plantilla
dels ascensos, va decidir
marxar quan, en aquell
moment, no disposava de
tota la confiança per a poder
jugar amb la Rapitenca. Va
estar amb el Tortosa on es
va consolidar com a capità i
a l’estiu passat va fitxar amb
l’Amposta, equip amb el que

ha jugat fins ara. Aquesta
setmana es coneixia que fit-
xava amb la Rapitenca, equip
que va acabar l’any en zona
d’ascens després d’una tra-
jectòria sensacional, amb
només una derrota en onze
jornades i 34 gols marcats
en aquests partits.
L’equip que entrena Santi
Palnaca tindrà, d’aquesta
forma, un reforç de nivell
perquè Subi, a més de l’ex-
periència adquirida en
aquests anys, aportarà tot el

sentiment que té com a juga-
dor rapitenc que torna amb
molta il.lusió per ajudar en
l’objectiu de recuperar la
Tercera divisió.
Aquesta és la lluita de la
Rapitenca que diumenge visi-

tarè el camp de l’Olot. La
plantilla, durant aquestes fes-
tes, tenia previst efectuar
dos partits d’entrenament,
un contra el Vinaròs i l’altre,
aquesta setmana, al camp
del Reus. 
Amb el temps de descans,
també es confia en què els
jugadors amb molesties s’ha-
gin pogut anar recuperant
per afrontar el que queda de
la primera volta i tota la
segona del campionat de
lliga. 

Subi torna a la Rapitenca
El jugador rapitenc va estar al Tortosa i, aquesta temporada, a l’Amposta

MV

PRIMERA CATALANA

Del Pino va estar al programa de Michel Viñas, el 8 de novembre.
CANAL TE

Subi havia jugat amb el Tortosa i aquesta temporada amb l’Amposta.
ME

La Rapitenca, que
diumenge visita L’Olot
(16.30 h), va acabar l’any
en zona d’ascens.

Ratxa

L’Ascó jugarà al camp de
El Prat, 12 hores

També diumenge

Dilluns, l’exdelegat de la
FCF a l’Ebre, Joaquin Del
Pino, estarà al programa
Més Esport (22.30 h)

A Canal TE

El Tortosa rebrà diumenge
el Blanes (17 h). Es el primer
partit de l’any i un de la seua
lliga, sense dubte. L’equip,
amb el mateix objectiu amb
el que es va crear, o sigui, el
de crèixer amb el pas de les
jornades, necessita un triomf
que li permeti mantenir la se-
guretat com a local i, a més,
tornar a disposar d’estabili-
tat, acostant-se a una zona

més tranquil.la. El Blanes es
troba en zona de descens.

I és que ja sé sap que, tot
i que enguany hi ha menys
descensos que en altres tem-
porades, per la reestructura-
ció, les compensacions sem-
pre són una amenaça
afegida i, a partir d’ara, cal
tenir-les en compte perquè
poden existir. Borrull tornarà
mentre que Joseph és dubte.

Per recuperar seguretat i tenir estabIlitat a la taula

PRIMERA CATALANA

El Tortosa necessita el
triomf davant el Blanes

Més Ebre torna a estar,
a partir d’avui, una altra ve-
gada als llocs de sempre.
Comencem un nou any
amb molta il.lusió. Amb ga-
nes de que l’esport continui
sent el mòbil perquè aques-
ta il.lusió pugui ser l’al.li-
cient que doni força en una
epoca de complicades ex-
pectatives. I que no preveu
canvis a curt termini. I que
ja comença a notar-se.
Hem d’intentar il.lusionar
però tampoc podem fugir
de la realitat. Com es pot
comprovar en la plana 14,
ja hi ha equips que tenen di-
ficultats de cobrament i
això que no hem arribat en-
cara a l’equador de la tem-
porada. 

Ja fa uns quants anys, un
experimentat directiu del
nostre territori va dir, en un
dels programes de televi-
sió, que els Ajuntaments es
trobarien en més d’un cas
amb les claus d’un club. I ai-
xí ha estat. En més d’un. I
han estat els Ajuntaments
els qui han hagut de solu-
cionar els buits de poder.
No obstant, les subven-
cions cada cop poden ser
inferiors i poden arribar
quan poden fer-ho. Per
tant, les previsions hauran
de ser més austeres del
que ja de per sí ho eren.

Però la il.lusió esmenta-
da no l’hem de perdre, tot i
que tampoc ajudi gaire l’es-
tat de la Federació. El clubs
modestos ja feia temps
que es queixaven. Del Pino,
quan va venir a Canal TE,
conservava la confiança
amb les paraules del presi-
dent. I el defensava. 

Però el temps ha aclarit
el que jo vaig exposar
aquell dia. 

A tornar-hi!

L’opinió de Michel
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I com la temporada passa-
da, ja s’han produït. L’alarma
ha saltat aquesta setmana
quan s’ha conegut que la plan-
tilla del Camp Clar es manifes-
tava: “no hem cobrat el mes
de novembre ni el de desem-
bre”. Dimarts es van trobar els
jugadors per fer el primer en-
trenament de l’any i per parlar
un altre cop de la situació. Van
decidir tirar avant i preparar i
afrontar el duel de dissabte
contra el Valls, segon classifi-
cat. No obstant, el conflicte va
venir posteriorment. Un direc-
tiu va voler imposar a un nou
porter perquè es pugués in-
corporar a la plantilla. El tèc-
nic va respondre-li que, de mo-
ment, el més aconsellable era
seguir tal con estaven i més
en l’estat actual. Per això va
existir un enfrontament dialèc-

tic i al tècnic se li volia impo-
sar la convocatòria d’aquest
jugador. Isaac Fernandez no
va acceptar-ho i va decidir di-
mitir davant d’aquest fet que,
a la vegada, arriba en un mo-
ment delicat per l’afer econò-
mic. El tècnic, en qualsevol
cas, ha volgut aclarir que no
ha estat el tema econòmic el
motiu de la marxa. En principi,
hi havia acord amb els juga-
dors per seguir endavant.

Però l’enfrontament i la forma
ha estat el detonant.

Ara si que realment hi ha in-
certesa. I no poca. Els juga-
dors s’han de tornar a trobar
avui divendres per decidir que
acaben fent. Aquesta notícia
és de darrera hora.

D’altra banda, pel que res-
pecta a la situació econòmica,
cal dir que l’actual crisi com-
porta que l’Ajuntament no pu-
gui precisar quan podrà exe-

cutar la subvenció. 
I demà arriba el partit clau,

contra el Valls, segon classifi-
cat i equip que no ha ocultat
que l’objectiu és l’ascens. Està
quatre punts per darrera. Per
tant, no és un partit que deci-
dirà però sí que pot marcar l’e-
moció en la part alta de la
classificació.

El Camp Clar (12 jornades
sense perdre amb nou victò-
ries seguides) és el màxim go-
lejador. Tres jugadors agluti-
nen 30 dels deus gols. Però
demà s’enfronta al conjunt
menys golejat: el Valls. Màxi-
ma emoció.

Caldrà veure com afecta
l’aspecte extraesportiu al con-
junt de la capital tarragonina.  I
qui juga i qui no ho fa. I si es
manifesten amb una pancarta
o amb una sentada abans del
duel. 

De totes formes, cal dir que
l’any passat per aquestes da-
tes, el Camp Clar va viure una
situació similar i la plantilla,
amb Isaac Fernandez ja a la
banqueta, va mantenir el com-
promís i va lliutar per la per-
manència a la Preferent fins

les darreres jornades. La seua
situació ara no és fàcil i s’ha
agreujat amb la dimissió d’Isa-
ac. El líder, després de rebre
el Valls, visitarà el Jesús i Ma.

Isaac Fernández dimiteix com a
entrenador del líder Camp Clar

ELS JUGADORS NO HAN COBRAT ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE

A més de l’estat econòmic, han hagut desavenences amb un directiu per un tema esportiu

Isaac Fernández ha dimitit com a tècnic del Camp Clar.
FRANCESC FABREGAS/EL VALLENC

El CD la Cava tindrà nove-
tats. Un jugador que signifi-
carà un reforç important per
a l’equip de Robert Cantó. El
seu fitxatge es podria confir-
mar avui. No es podia fer
oficial el nom d’aquest juga-
dor però en el cas de con-
cretar-se les gestions de la
directiva, representarà una
incorporació que apuntalarà
l’equip per la seua experièn-
cia i qualitat. I és que la Ca-
va va perdre els dos darrers
partits de l’any passat i ne-
cessita un triomf per recu-

perar crèdit i allunyar-se d’u-
na zona que potser inesta-
ble en el futur pel tema de la
reestructuració. Diumenge,
la Cava rebrà el Salou, pe-
núltim classificat.
Per la seua part, el Jesús i
Maria visitarà demà el Torre-
dembarra, un equip que bus-
carà refer-se de la derrota a
Valls i que s’ha distanciat del
seu objectiu inicial. El Jesús
i Maria, amb només una de-
rrota en les últimes dotze
jornades, buscarà mantenir
la ratxa i el privilegiat lloc
que ocupa actualment. 

El CD la Cava comença
l’any amb una nova

incorporació
L’equip rebrà diumenge el Salou (15 h)

REDACCIÓ
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El Perelló, després de dos me-
sos, tornarà a jugar a la Vinye-
ta. Serà diumenge. I ho farà
contra l’Ametlla, en el derbi.
Un duel que històricament
sempre ha estat de molta riva-
litat entre dos clubs que, a ho-
res d’ara, tenen una relació ex-
traordinària: “hem de insistir
en l’agraïment a l’Ametlla per
les facilitats que ens va posar
per jugar en el seu camp els
tres partits que hem tingut el
nostre tancat”, deia el presi-
dent del Perelló, Vicent Palla-

rés, que, a la vegada, aclaria
que el seu club no ha efectuat
cap incorporació durant les
festes nadalenques. El Perelló
ha canviat l’ordre del duel amb
el Deltebre per a poder jugar a
casa en festes. El trofeu Felici-
dad serà amb la Rapitenca.

El Perelló tornarà a jugar a
la Vinyeta diumenge,

contra l’Ametlla en el derbi
Els locals no han fet cap incorporació més

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Els de Torres, tercers,
visitaran demà dissabte
el Torredembarra, amb
l’objectiu de seguir a la
part alta de la taula

Jesús i Maria

Els de Balfegó són segons,
a onze punts del líder.
Voldran mantenir el bon
moment amb el que van
acabar l’any passat.

La Cala

D’altra banda, el club
espera una subvenció que
arribarà durant l’any. Hi
ha jugadors que no tenen
clar el seu futur.

Tema econòmic

El tècnic va tenir un
enfrontament amb un
directiu que volia
imposar-li l’arribada d’un
nou porter.

Enfrontament

El president del club
tarragoní aclareix que
s’estan buscant solucions
i que avui en dia hi ha
casos pitjors “com el de
l’Hèrcules”.

Casos pitjors

Robert Cantó, del CD la Cava.
ME

--La UE Remolins-Bí-
tem, a la Preferent, afron-
ta diumenge un partit amb
doble valor. Visitarà el líder
Vista Alegre. Els de Bítem,
en zona d’ascens, fa sis
jornades que no perden
(14 punts de 18). El Roque-
tenc, per la seua part, amb
il.lusió per recuperar al le-
sionat Brigi, jugarà a Cer-
danyola. 

--Avui divendres
(22.30 h), a Canal TE, po-
dran veure el programa
Més Esport, en redifusió. 

--Alberto Cuenca ha
demanat la baixa a l’Alca-
nar “per motius familiars” i
està entrenant amb el Cat-
llar. Ara manca un acord
amb el conjunt canareu per
poder rebre la baixa. L’Al-
canar busca un davanter
per afrontar el que queda
de campionat. 

--Escrihuela, que va fit-
xar al Catalònia procedent
de la Rapitenca B, ha rebut
la baixa i no seguirà jugant
amb el Cata.

--El Pinell ha incorporat
a Jordi Solé (exCorbera i
ex Olímpic).

--L’Ampolla ha fitxat a
Juan López, jugador de la
Rapitenca B i que va estar
al Masdenverge.

--El Flix va impugnar el
partit que va disputar a Be-
nifallet. Els benifalletencs,
però, en aquesta ocasió,
estaven assessorats i po-
dien alinear dos jugadors
que havien descansat en la
jornada anterior i que po-
dien fer-ho perquè van re-
bre la targeta d’amonesta-
ció en el partit de
recuperació a l’Ametlla del
dia 8 de desembre. Aque-
lla setmana no es va reunir
el comitè i, per tant, van
poder jugar contra el Pere-
lló, havent complert la san-
ció en el partit posterior.
No obstant, aquest fet no
ho comptabilitzava l’ordina-
dor i per això figuraven
sancionats. “La propia Fe-
deració ens va garantir
que podien jugar”.

--Juanjo Adell, que va
estar al Benifallet i al Mas-
denverge, és el nou tècnic
de l’Aldeana B. Bertran no
podia seguir per motius
professionals.

--El Tivenys va vèncer el
Jesús i Maria en partit de
recuperació (3-1), amb
gols de Pau (2) i de Ra-
mon. D’aquesta forma es
consolida a la part alta de
la taula. D’altra banda, diu-
menge torna el derbi entre
la Galera i el Godall. 

Breus

Era una situació anun-
ciada des de feia set-
manes. El líder, el
Camp Clar, com altres
clubs, podia passar an-
gúnies econòmiques.

M.V.
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DIVENDRES 10
DE DESEMBRE

DE 2010

Golejadors ebrencs, temporada 2010/11
PICHICHIS

Aleix (Catalònia) 17
Rosado (Torredem) 15
Samu (C. Clar) 13
Roger (Gandesa) 11
Ferreres (J. i Maria) 10
David (C. Clar) 9
Loro (Valls) 9
J. Ramon (C. Clar) 8
Geira (J. i Maria) 8
Nico (La Cava) 7
Gerard (Valls) 7
Oscar (Alcanar) 6
J.Antonio (Ampolla) 6
Oribe (Cambrils U)  6
Rallo (Aldeana) 5
Ayoub (Calafell) 5
Pineda (Calafell) 5
Edu (Cambrils U) 5
Eugeni (Catalònia)  5
Yassine (Ulldecona) 5
Ivan (Ulldecona) 5
Alex (Calafell) 4
Samu (Cambrils) 4
Fran (Canonja) 4
Bargalló (Canonja) 4
Albert (Canonja) 4
Barceló (Gandesa) 4
Chacón (la Cava) 4
J. Rovira (la Cava) 4
Pol (la Sénia) 4
Archi (Nàstic) 4
Ferraz (Nàstic) 4
Adrian (Salou) 4
Adrià (Alcanar) 3
Jordi (Ampolla) 3
Toni (Calafell) 3
David (Calafell) 3
S. Acedo (Cambrils) 3
Eze (Cambrils) 3
Pau (Cambrils) 3
Raül (Torredem.) 3

Pau (Tivenys) 17
Ivan (S. Jaume) 14
Amado (Ulldecona) 14
Manelet (S. Jaume) 13
Guillem (Ginestar) 11
Pitarque (J. i Maria) 11
Leandro (Catalònia) 9
Marc Fibla (la Galera) 9
Rafel (Rasquera) 9
Robert (Godall) 8
Narcis (la Cava) 8
Eric (la Galera) 8
Jaume (Tivissa) 8
M. Sancho (Benissanet) 7
I. Bladé (Benissanet) 7
Ramon Sorribes (Tivenys)  7
Diego (Ulldecona) 7
Mourad (Atlas) 6
Barceló (Godall) 6
Titi (Rasquera) 6
Lluís Zaragoza (R. Bítem) 6
Eladi (Tivenys) 6
Albert (Campredó) 5
Omar (Campredó) 5
Pinxo (Ginestar) 5
Alex Jurado (Ginestar) 5
Sergi Font (Tivissa) 5
Gerard (Ulldecona) 5
Marc (Ulldecona) 5
Roger (Arnes) 4 

PRIMERA REGIONAL

TERCERA REGIONAL

Virgili (Pobla) 12
Adrian (Balaguer) 11
Enric (Cornellà)         10
Dani (Manlleu)          10
Melo (Cornellà)         10
Miguel (Amposta)        8
Querol (Reus)             8
Carlitos (Terrassa)       8
Boris (Castelldefels)    7
Eric (Gavà)                 7
Haro (Prat)                 7
Lucas (Espanyol B)     7

TERCERA DIVISIO

Ivan (Vilassar) 11
Alex Accensi (Tortosa) 10
Iban Parra (Rapitenca) 10
Montoro (Rubí) 9
CescPla (Vic) 9
Robert (Olot) 8
Sergi Arimany (Olot) 8
Callarisa (Rapitenca) 8
Pol (Peralada) 8
Dame (S. Cristobal) 8

PRIMERA CATALANA

Ruibal (R. Bítem) 11
Ferri (Catllar) 9
Jordi Prades (Torreforta) 9
S. Ruiz (R. Bítem) 8
M. Cazorla (Morell) 7
Valentin(Reddis) 7
Johny (Viladecans) 7
Alvaro (Cerdanyola) 6
Javier Asín (R. Bítem) 6
Alvar (Vista Alegre) 6
Carlos Vidal (Júpiter) 5
Toñin (Marianao)                  5

REGIONAL PREFERENT

Magí (Móra N) 15
Jacob (Olímpic) 15
Marc (Camarles) 12
Gerard (Deltebre) 11
Fidel (S. Bàrbara) 11
Morillo (Ametlla) 10
Nacho (Batea) 9
Jelthi (Vilalba) 9
Samuel F (Ametlla) 8
Amadeo (Pinell) 8
Abdul (Vilalba) 8
Llorente (Corbera) 6
Souphine (Deltebre) 6
Isaac (Horta) 6
Agustí (Olímpic) 6
Tudela (Perelló) 6
Ismail (Benifallet) 5
Edu Llop (Corbera) 5
Reverté (Deltebre) 5
Lagunas (Olímpic) 5
Oriol (Perelló) 5
S. Rodriguez (Pinell) 5
Gerard Arasa (Roquet.) 5
Q. Cornejo (S. Bàrbara) 5
Oscar (Vilalba) 5
Camarero (Amposta) 4
Javi (Batea) 4
Bertolin (Benifallet) 4
Dani (Camarles) 4
Ruben (Corbera) 4
Dani (Horta) 4
Soriano (M. Nova) 4
Bladé (Olímpic) 4
Ruben (Pinell) 4
Ramon (Pinell) 4
Ivan Arasa (Roquete.) 4
Morey (Roquetenc) 4
Bolaji (S. Bàrbara) 4
Florin (Alcanar) 3
Reverter (Alcanar) 3
Meca (Amposta) 3
Cristian (Amposta) 3

SEGONA REGIONAL

Magí, del Móra la Nova, juntament amb Jacob, pichichi de la Segona regional.

Aleix, màxim golejador de Primera.

icompeticion

PAU FOLQUÉ
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Roquetenc-Deltebre (16.30 h)
Batea-Benifallet (16h) a Maella

Alcanar-Horta (18.30 h)
diumenge

Corbera-Amposta (16h)
Olímpic-Vilalba (16 h)

Masdenverge-Pinell (15.30 h)
Perelló-Ametlla (15 h)

Flix-Móra la Nova (16 h)
S. Bàrbara-Camarles (16 h)

RESULTATS
15a jornada Segona regional

Deltebre-Masdenverge 4-1

Ametlla-Roquetenc 3-0 (sus 60)

Móra Nova-Perelló 4-1

Vilalba-Amposta 3-1

Horta-Batea 1-3

Camarles-Alcanar 0-0

Corbera-S. Bàrbara 2-0

Pinell-Olímpic 1-1

Benifallet-Flix 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 15 37 11 41

2. Ametlla 15 30 17 30

3. Deltebre 15 27 15 28

4. Móra Nova 15 28 16 28

5. Camarles 15 32 20 27

6. Pinell 15 32 19 25

7. S. Bàrbara 15 35 22 25

8. Vilalba 15 24 24 25

9. Corbera 15 25 30 25

10. Batea 15 26 29 23

11. Horta 15 24 21 21

12. Perelló 15 27 28 18

13. Amposta 15 18 25 16

14. Alcanar 15 14 26 10

15. Benifallet 15 17 33 10

16. Roquetenc 15 17 39 10

17. Flix 15 12 27 9

18. Masdenverge 15 13 36 6

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ulldecona-Campredó (16 h)
Aldeana-Torre Espanyol (17.45 h)

Catalònia-J. i Maria (19 h)
Tivenys-Tivissa (15 h)
la Cava-Arnes (17 h)

diumenge
Benissanet-Ginestar (16 h)

Rasquera-Sant Jaume (15 h)
la Galera-Godall (15.15 h)
Rem. Bítem-Atlas (16 h)

RESULTATS
15a jornada Tercera regional

Jesús i Maria-Benissanet 2-1

Ulldecona-la Cava 2-2

Godall-Tivenys 1-3

Torre Espanyol-Campredó 0-1

S. Jaume-Catalònia 2-0

Arnes-Rem. Bítem 0-1

Tivissa-Rasquera 5-2

Ginestar-Aldeana 2-2

Atlas-la Galera 1-0

Partit recuperació: Tivenys-J. i Maria 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 15 47 13 38

2. Tivenys 15 47 14 34

3. Godall 15 42 20 33

4. Benissanet 15 23 15 29

5. Catalònia 15 27 17 25

6. la Galera 15 31 25 24

7. Atlas 15 23 19 23

8. Rem. Bítem 15 26 26 23

9. Ulldecona 15 38 28 22

10. Ginestar 15 32 25 22

11. Campredó 15 21 25 19

12. Arnes 15 20 25 19

13. Jesús i Maria 15 25 33 18

14. Rasquera 15 30 31 15

15. la Cava 15 15 27 12

16. Tivissa 15 22 45 12

17. Aldeana 15 13 42 9

18. Torre Espanyol 15 5 57 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Cambrils U-Alcanar (16 h)
Camp Clar-Valls (17 h)

Torred.-Jesús i Maria (16.30 h)
diumenge

Ampolla-Catalònia (16 h)
Gandesa-la Sénia (15.30 h)

Nàstic-Calafell (17.15 h)
la Cava-Salou (15 h)

Ulldecona-Canonja (16 h)
Aldeana-Cambrils (16.30 h)

RESULTATS

15a jornada, Primera regional 

Ampolla-Aldeana 2-4

Calafell-Camp Clar 0-1

Canonja-la Cava 1-0

Alcanar-Catalònia     1-1

la Sénia-Cambrils U 1-0

J. i Maria-Gandesa    2-2

Valls-Torredembarra 3-0

Salou-Nàstic 1-1

Cambrils-Ulldecona    1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 15 35 15 38

2. Valls 15 28 13 34

3. J. i Maria 15 30 23 25

4. Calafell 15 25 20 25

5. Cambrils 15 21 17 25

6. Catalònia 15 31 21 24

7. Torredembarra 15 30 21 24

8. la Cava 15 21 18 24

9. Canonja 15 23 18 20

10. Alcanar 15 19 20 20

11. Gandesa 15 24 28 18

12. Ampolla 15 20 25 18

13. Ulldecona 15 23 31 16

14. Cambrils U 15 20 22 15

15. la Sénia 15 12 20 15

16. Nàstic 15 15 24 13

17. Salou 15 15 24 12

18. Aldeana 15 14 46 6

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Organyà-Alcarràs

V.Alegre-Rem. Bítem (diu 12h)

Morell-Sant Ildefons

Catllar-Mollerussa

Marianao-Júpiter

Cerdanyola-Roquetenc(diu 12h)

Viladecans-Torreforta

Barceloneta-Pubilla Cases

Reddis-Cervera

RESULTATS

15a jornada, Reg. preferent

Roquetenc-Marianao 1-1

S. Ildefons-Vista Alegre 0-2

Júpiter-Catllar 2-2

Torreforta-Cerdanyola 2-3

Mollerussa-Morell 0-2

Pubilla Cases-Viladecans      2-0

Organyà-Reddis 0-4

Cervera-Barceloneta 4-1

Rem. Bítem-Alcarràs 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  15 26 15 31

2. Torreforta 15 30 16 27

3. Cerdanyola 15 30 20 27

4. Cervera 15 23 16 25

5. Morell 15 19 14 25

6. Rem. Bítem 15 29 29 25

7. Júpiter 15 21 15 24

8. Reddis 15 26 22 23

9. Viladecans 15 18 14 23

10. P. Cases 15 20 18 21

11. Alcarràs 15 18 18 18

12. Marianao 15 21 29 17

13. Mollerussa 15 14 23 16

14. S. Ildefons 15 11 20 15

15. Barceloneta 15 20 23 14

16. Roquetenc 15 16 20 14

17. Organyà 15 14 28 14

18. Catllar 15 19 35 13

Regional preferent

Una acció del partit Amposta-Pobla, d’aquesta temporada.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

La competició torna
aquest cap de setmana.

Recordem la darrera
jornada de l’any i oferim

l’agenda de la propera.

A tornar-hi!
PRÒXIMA JORNADA  

Palamós-Llagostera
Masnou-Vilafranca

Gavà-Reus
Prat-Ascó (diu 12 h)

Vilanova-Manlleu
Balaguer-Cornellà

Terrassa-Castelldedels
Premià-Muntanyesa

Pobla Mafumet-Espanyol

Europa-Amposta (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 19 11 4 4 26 14 37
2. Europa 19 9 6 4 27 20 33
3. Cornellà 19 10 2 7 32 19 32
4. Reus 19 8 7 4 27 14 31
5. Manlleu 19 8 7 4 27 14 31
6. Pobla Mafumet 19 8 6 5 23 18 30
7. Muntanyesa 18 8 5 5 20 18 29
8. Espanyol 18 7 6 5 29 17 27
9. Terrassa 17 6 8 3 26 18 26
10. Prat 19 6 8 5 24 23 26
11. Vilafranca 19 7 5 7 22 22 26
12. Castelldefels 19 5 8 6 14 14 23
13. Amposta 19 7 2 10 18 30 23
14. Gavà 19 5 7 7 20 26 22
15. Balaguer 19 6 4 9 23 30 22
16. Palamós 19 5 6 8 18 23 21
17. Masnou 19 5 6 8 25 31 21
18. Ascó 19 4 6 9 12 28 18
19. Vilanova 19 3 7 9 14 25 16
20. Premià 19 1 8 10 9 26 11

Tercera divisió RESULTATS
19a jornada, Tercera divisió

Llagostera-Amposta 1-0
Gavà-Ascó 0-1
Pobla Mafumet-Europa 1-2
Premià-Espanyol            0-4
Terrassa-Muntanyesa (sus77)  1-0
Prat-Manlleu 1-1
Masnou-Reus          1-5
Balaguer-Castelldefels 1-0
Vilanova-Cornellà             0-1
Palamós-Vilafranca 1-1

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Sants

Tortosa-Blanes (diu 17 h)
Iberiana-Igualada

Vilassar-Olesa
Igualada-Oli. Can Fatjó
Montcada-S. Cristobal
Santfeliuenc-Guíxols

Rubí-Vic
Gramenet-Poble Sec

Olot-Rapitenca (diu 16.30 h)

RESULTATS
17a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Peralada           2-1

Blanes-Sants 1-0

Igualada-Tortosa 4-3

Ol. Can Fatjó-Vilassar 1-2

Vic-Santfeliuenc 3-1

Poble Sec-Rubí 0-2

Rapitenca-Gramenet 4-0

Tàrrega-Olot 0-2

Guíxols-Montcada 0-1

Olesa-Iberiana 1-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 17 35 16 39

2. Olot 17 28 12 35

3. Rapitenca 17 41 17 33

4. Tàrrega 17 35 17 32

5. Vilassar 17 27 21 28

6. Igualada 17 27 22 27

7. Peralada 17 28 20 26

8. Ol. C Fatjó 17 23 20 26

9. Rubí   17 19 19 25

10. Olesa 17 24 21 24

11. Guíxols 17 21 26 23

12. Iberiana 16 22 39 22

13. Santfeliuenc 17 27 29 21

14. Tortosa 17 25 28 18

15. Montcada 17 17 23 18

16. Sants 17 12 20 17

17. Gramanet 17 20 32 17

18. Blanes 17 17 29 13

19. S. Cristobal 17 18 33 12

20. Poble Sec 16 11 33 6
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Els premis absoluts van ser
per Oriol Mauri, atleta del
Perelló en modalitat esco-
lar, per Jordi Anguera, del
Club Atletisme Terres de
l'Ebre en la modalitat d'es-
colar-federat, i per la com-
ponent del Club Natació
Tortosa, Anna Aïda Martí en
l'apartat absolut (el va reco-
llir la seua mare). 
També es van lliurar set pre-
mis específics: el de millor
entitat pels seus éxits
esportius a la UE Remolins
Bitem i la UE Jesús i Maria,
el de millor entitat per la
tasca de promoció esporti-
va al Comitè Organitzador
del Circuit de Curses de
Muntanya de les Terres de
l'Ebre, el premi a l'empresa
o entitat col.laboradora a
Encofrats i Construccions
Güeche, el premi al millor
col.laborador esportiu a

l'expresident del Club
Atletisme Terres de l'Ebre,
Xavier Guarner, el premi a la
millor tasca docent en el
camp de l'esport a l'entre-
nador del Club Volei
Roquetes, Benjamin Cuevas
Sánchez, el premi fair-play a
l'esportivitat a l'Associació
Cultural Lo Terreno Solidari
i l'Associació Parkinson
Terres de l'Ebre,  i un guar-
dó  creat per primera vega-
da per premiar al millor
esdeveniment esportiu de
l'any que va endur-se'l la
Cursa del Llop.
Especialment emotiu va ser
el moment del lliurament de
la menció especial a títol
pòstum per Jordi Pitarque,
que va recollir la seva mare
Rosa Ceprià. 
Una segona  segona men-

ció fou la que va rebre el
Comitè Organitzador de
Tortosa Ciutat del Bàquet
Català 2010.
Més d'un miler de persones
van estar presents a l'acte
que va tenir lloc al pavelló
firal i esportiu de Remolins,
presidit pels president del
Consell Esportiu del Baix
Ebre i regidor d'esports de
Tortosa, Pere Panisello, el
vicepresident del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Solé, i  l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel.
Diversos alcaldes i regidors
de la comarca, diputats al
parlament de Catalunya,
consellers comarcals,
membres de la comissió
directiva del Consell
Esportiu del Baix Ebre,
representants dels mitjans

de comunicació comarcals i
directius esportius van par-
ticipar en la festa que va
servir per lliurar prop de
500 trofeus a esportistes
del Baix Ebre, amb més
d'una trentena de modali-
tats esportives diferents.

7a. edició dels Premis
Esportius Baix Ebre

El món de l'esport del
Baix Ebre, en totes les
seves disciplines, va
participar el dia 18 de
desembre de l’any pas-
sat en l'acte de lliura-
ment dels VII Premis
Esportius Baix Ebre, que
organitza el Consell
Comarcal i el Consell
Esportiu del Baix Ebre,
amb l'objectiu de
reconèixer la trajectòria
dels esportistes, clubs i
entitats de la comarca
durant la temporada
2009-2010, i que
enguany ha comptat
amb el suport de
l'Ajuntament de Tortosa i
TortosaSports.

VA TENIR LLOC EL DIA 18 DE DESEMBRE DE L’ANY PASSAT

500 esportistes de la comarca del Baix Ebre van rebre un reconeixement

REDACCIÓ

Ell proper partit que jugarà
l'Handbol Tortosa serà el dia
15 de gener a la pista del
Sant Esteve Sesrovires. 
D’altra banda, el passat dia
31 de desembre el Club
Handbol Tortosa va fer lliura-
ment de la cistella que ha
estat confeccionada amb
els articles oferts pels
comerços de la ciutat i para-
des del mercat i que va
correspondre a la butlleta
amb el número 9250.  
La directiva del Club
Handbol Tortosa vol agrair
públicament la col·laboració
desinteressada a: Adam-
Base, German, Bodega
Ventura, Brodats M. Àngels,
Carnisseria Marisin,

Carnisseria Montero,
Carnisseria Albesa,
Carnisseria Mulet & Hidalgo,
Casa Porres, Castells perru-
quers, Civit, Cocons Pascual
Franch, Ferran Ferrer, Fleca
casa Maso, Forés i Cid
Cansaladers, Forn de pa i
Pastisseria Alqueza, Fruites
Barberà, Fruites Risa,
Germans Marín, Fruites
Barberà, InterSport FEVI, Els
Xixonencs, L'Ebre, La Inglesa,
Lo Torronero-J. Sirvent, MD-
Emede, Ofi-Complet, Olis
Ballester, Olis Faiges, Pam i
Toc, Pastisseria Sácher,
Perfumeria Júlia, Perfumeria
Prieto, Perruqueria Rosi,
Perruqueria Galiana, Puig per-
nils i embotits, Polleria
Teresa, Ramoncita Regals,
Soldebre i Toscà.

La competició tornarà el
dia 15 de gener

A la pista del Sant Esteve Sesrovires

REDACCIÓ

CLUB HANDBOL TORTOSA

La Confederació de Judo Tor-
tosa-Priorat organitza, per
quart any consecutiu, la IV Co-
pa Internacional Ebrenca per
la Copa d'Espanya Infantil jun-
tament amb la Federació Ca-
talana de Judo i DA i la Real
Federación Española de Judo
y DA. Així, comptant amb el
patrocini de l'Ajuntament de

Tortosa i del Consell Esportiu
del Baix Ebre, la Copa Interna-
cional Ebrenca, que aquest
any s'incorpora al circuit "Co-
pa de España", comptarà
amb dos categories (masculí i
femení). La competició tindrà
lloc al Pavelló Poliesportiu de
Ferreries (a partir de les 11
hores), demà dissabte.

Demà dissabte a Tortosa

JUDO

Els atletes Oriol Mauri i
Jordi Anguera i la

nedadora Anna Aïda
Martí, escollits com els

millors esportistes
comarcals 2010

Premis Absoluts Copa Internacional
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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
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208

SANTA BÀRBARA

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

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
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10

Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR

C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei

Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya

Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4

Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108

Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38

Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68

Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8

Petit café  C/ Ronda, 1

Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara

Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n

Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer

Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14

C.A.P. Av. Catalunya

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

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
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
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Els carbassons farcits, una recepta fàcil i molt baixa en calories, ideal per a aquells dies que ens toca menjar verdura i
volem trencar amb la monotonia de les verdures bullides

Per fer la recepta d’a-
vui, necessitarem els se-
güents ingredients: Ingre-
dients (per dos persones)
2 carbassons, 400
grams d’espinacs (conge-
lats, per exemple), 1 te-
rr ina de formatge fresc,
formatge rallat (mozzare-
l la o a lgun a l tre que es
pugui “desfer” fàcilment),
1 cul leradeta d ’o l i ,  un
pessic de sal ,  herbes
aromàt ices. Posarem el
forn a escalfar a 210º i
ta l larem les puntes del
carbassó i  e ls reserva-
rem, omplirem dues olles
d’aigua i l 'escalfarem fins
que arribi a bull ir. En una
de les ol les bul l i rem els

espinacs i  a l 'a l t ra e ls
carbassons durant un
temps aproximat de 12
minuts.  Un cop bul l i ts,
e ls ret i rarem, deixarem
refredar una mic i els ta-
l larem de manera hor i t -
zonta l .  Un cop ta l lats
treurem els espinacs, hi
treurem tota l'aigua i els
reservarem. Mentre es va
colant l 'a igua dels espi -
nacs buidarem els car -
bassons, ja freds, amb
una cul lera.  En un pet i t
bol  barre jarem els espi -
nacs i el formatge fresc
hi  afegirem la sal  i  una
cul leradeta d'o l i  d 'o l iva.
Amb aquesta mescla om-
plirem els carbassons un
per un i  e ls anirem po-
sant a una safata de forn,
un cop t inguem els car -
bassons a la safata h i

afegirem el formatge rat-
l lat  o la mozzarel la a l
nostre gust. Ho posarem
al forn durant uns 10 mi-
nuts i ho gratinarem. Un
cop cuit, hi afegirem her-
bes aromàtiques. Podem
fer-ho amb aufàbiga, her-
bes provençals o orenga.

Per la seva banda, e l
carbassó ens apor ta f i -
bres, proteïnes, fol.lats i
una gran quantitat de vi-
tamines C i  B. Mineral -
ment és r ic en potassi ,
sodi, iode, calci  i  ferro.
Pel que fa als espinacs,
tenen una composició nu-
tr ic ional  molt  baixa en
calories, alta concentra-
ció d’aigua i f ibra. El fe-
rro,  magnesi ,  potassi
fósfor i  calci són predo-
minen a ls espinacs en
concepte vitamínic. 

«Primentons i Tomates». Avui: Carbassons farcits

La composició del
carbassó, fonamen-
talment, és aigua,
per això està indicat
per a qui ha de fer
dietes lleugeres. Ric
en fibres, proteïnes i
vitamines C i B.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia, a Canal TE,

a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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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 Avinguda Catalunya, 75 (L’Aldea) 977452056

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

Franch Franch, Mª Teresa Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345   

Pilar Delgado , Jordi Delgado   Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 680904459/977732291

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

Franquet Tudó, Elvira      Plaça Espanya, 5 (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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 conèi-
xer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 7°NUVOLNUVOLOSITAT
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
De matinada la nuvolositat minvarà i quedarà entre poc i mig ennuvolat. A
partir de mig matí augmentaran els núvols fins a quedar molt ennuvolat al
terç oest i entre mig i molt ennuvolat a la resta fins al vespre, quan s'obri-
ran nombroses clarianes.
A banda, al vessant sud del Pirineu i Prepirineu estarà molt ennuvolat durant
tot el dia. 

Precipitacions 
Se n'esperen de febles i intermitents al vessant sud del Pirineu i al
Prepirineu occidental i no es descarten durant la tarda a la resta de la serra-
lada i del terç oest. En general seran minses. La cota de neu es situarà
entorn dels 2100 metres i al llarg de la tarda baixarà fins els 1800 metres. 

Temperatures 
Les mínimes seran semblants mentre que les màximes seran lleugerament
més altes.

Visibilitat 
Entre bona i regular en conjunt, puntualment dolenta al vessant sud del
Pirineu i Prepirineu occidental. Es formaran bancs de boires i boirines mati-
nals a punts de l'interior del país.

Vent 
Bufarà fluix amb algun cop moderat de component sud i oest al litoral, amb
domini del llebeig, més reforçat a la costa Brava. A l'interior quedarà fluix i
de direcció variable amb domini del component sud i oest durant les hores
centrals del dia. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà de component sud i oest entre fluix i moderat, amb domini del lle-
beig al sud del cap de Begur i del migjorn al nord d'aquest sector, on hi
haurà algun cop fort.
Maror al nord del cap de Begur, i marejol a la resta. Mar de fons del sud. 

Costa Central: 
terral matinal i nocturn. Durant la resta del dia bufarà de component sud i
oest, amb domini del llebeig, que bufarà entre fluix i moderat, més reforçat
al nord del sector.
Marejol. Hi haurà lleugera mar de fons del sud al nord del sector. 

Costa Daurada: 
terral matinal i nocturn. Durant la resta del dia bufarà de component sud i
oest fluix amb cops moderats, amb domini del llebeig al nord del cap de
Salou.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus assumptes  amorosos  i sexuals  es reac-
tives . Has  de posar  els cinc sentits  en la  teva
vida  sentimental . La situació  astral  actual  t'a-
consella  tenir prudència  a l'hora  de conduir .

Taure
20/4 al 19/5

Posseeixes  un poder  de seducció  en l'amor
que és  molt útil  per als teus  interessos . Avui
tindràs  la necessitat  de trobar  una mica  de
calma  buscant  algun lloc on descansar.

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus  problemes sentimentals es poden
acabar . La teva  parella  estarà  disposada  a
donar aquest  gir  que tant  exigeixes. Vés  amb
compte  amb els  canvis  de temperatura.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor  no has de  deixar-te  endur per cap
entusiasme fictici.  La posició del sol i Mercuri
pel teu signe  et dóna tranquil·litat  i t'ajuda  a
afrontar  la vida  amb més bon tarannà .

Lleó
22/7 al 22/8

En relació  amb l'amor , la teva  necessitat  de
comunicar-te  amb la teva parella  és profunda
però avui  no aconseguiràs el que desitges. Al
llarg  de la tarda  potser  patiràs mal de cap.

Verge
23/8 al 21/9

No és  bo sempre  que sempre busquis  la perfec-
ció  dintre  de les teves relacions  sentimentals .
De vegades  no és possible . Durant  aquesta
etapa  estàs  subjecte  a partir  bastant desgast.

Balança
22/9 al 22/10

És  el moment  adequat  per acceptar  una pro-
posta  sentimental . Solament  en el teu ordre  i
en com  duus  la   teva  vida diària  està  la clau
per millorar-la .

Escorpí
22/10 al 21/11

Si durant  aquesta  època  comences   una rela-
ció, dóna-li temps i deixa  que s'estabilitzi, no
intentis  anar  massa accelerat. Respecte a la
salut, potser  necessitaràs  dormir  més.

Sagitari
21/11 al 21/12

Guanya  en intensitat  tot  el relacionat  amb
la teva activitat sentimental. Aprofita  aquest
impuls. Actualment  qualsevol  tipus  de pre-
caució  és poca per evitar riscos  majors.

Capricorn
21/12 al 19/01

Vius una etapa bastant intensa  per a tot allò
relacionat  amb la teva part més sentimental.
Respecte  a la salut, evita que les circumstàn-
cies  t'empenyin  a cometre  excessos .

Aquari
20/1 al 18/2

Tindràs  la possibilitat  d'avançar  a tots  els
teus  companys  i obrir  camí, però  atenció
que aquesta  sigui  una opció compatible
amb el respecte  degut  als  que t'envolten.

Peixos
19/2 al 20/3

Aprofita  per gaudir  de l'amor  i viure  els teus
sentiments totalment. No intentis  fer grans
esforços  si desprès  no ets capaç  de recupe-
rar-te.

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

Finca con casa reformada
de 100 m2 más 1000 m2
de terreno, manantial
1000 litros/h., garage 2
coches, piscina con depura-
dora, barbacoa, huerta y
frutales. Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

TREBALL�

   

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

 

 

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Roquetes caseta de camp de
80 m_ en finca de 3000m_
oliveres, 3 habitacions, 2
banys, cuina,,menjador .

Aigua, energia solar,iberban-
da. Piscina. 135.000 euros 

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m_ , 2 habitacions ,
1 bany , cuina menjador.

Amplia terrassa. Tot equipat
.Pràcticament nou. Vistes.

180.000 € reduït a
160.000 € .  Ref.CFD20940.

tel. 977 720 799

catalunyafincas@telefonica.net

W
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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).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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.

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

Llogo habitació
Avda.

Catalunya, 81
3-2 Ferreries.

Tortosa
Telèfon:

626.71.30.77

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA
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Apreníem a tragar la fum
amb la frase aquella “una
chica guay se traga el
humo antes de hablar”,
que estúpida era. A hores
d'ara donaria qualsevol
cosa per haver decidit
aprendre una altra cosa.
La llei antitabac que ha

entrat en vigència a partir
d'aquest passat 1 de
gener, en absolut, m'in-
digna. De fet la veig com
el primer pas cap a la sal-
vació, de tots aquells que
com jo volen, un dia pres-
cindir de dur un paquet de

tabac a la bossa o a la
butxaca. Hi ha molts
fumadors que ho són per-
què ho volen ser i inde-
pendentment de les res-
triccions continuaran
fumant, perquè al cap i a
la fí és una decisió perso-
nal sobre la que ningú té
res a dir mentre no moles-
ti al del costat. Fent
memòria, recordo, com
poc a poc les zones per a
fumar s'han anat reduint,
primer els avions, hospi-
tals, després els trens
fins arribar a determinats
restaurants i bars. Al prin-
cipi resultava curiós, amb
el temps t'acostumes i al
final t'adones que ser
fumador és un estigma,
ets una persona depenent
d'una substància, que no
tan sols saps realment
quina és.
Els no fumadors durant
molt temps heu patit les
conseqüències de conviu-
re a la feina, amb els
amics o amb la parella el
gust i l'olor de les cigarre-

tes, però això ara ja s'ha
acabat. El tabac ha estat i
està sent una font de
negoci impressionant per
als governs que lluny d'e-
radicar-la, no convé, és
limiten a prohibir fumar en
espais concrets. Una

caça de bruixes, absurda
com quan és deté a un
desgraciat «camell» i no
és va a pel «capo» del
grup. En aquest país com
en molts altres tots es fa
a mitges, ni bé ni mala-
ment, sinó a mitges. No
passa res, a la majoria de
fumadors aquesta nova
llei ens ajudarà a deixar
de fumar, però em pre-
gunto jo, si els que
fumem deixem de fumar,
d'on sortiran tots els cale-
rons que ara van a les
saques estatals? Aquesta
és una pregunta, que un
cop més afectarà als que
no fumen, penseu-ho

vosaltres també!
És parla que amb l'entra-
da d'any un dels primers
bons pensaments que es
tenen és deixar de fumar.
A veure si és veritat, jo
porto més de cinc anys
amb el plantejament.
Molts amics em diuen que
per deixar de fumar el
que necessito és força de
voluntat, potser sí, però
és que quan es tracta
d'això, la força de volun-
tat em marxa per la boca
i mai millor dit. No sé si
algun dia ho deixaré,
molts cops m'enganyo
pensant que si algun dia
decideixo tenir un fill, lla-

vors serà un bon moment.
Però amb la crisi, trobo
que no estic per la labor
de portar un nen o una
nena a aquest món.
Llavors què? No deixaré
mai de fumar? És un
dubte existencial que no
acaba d'aclarir-se dintre
el meu cap. De moment
encara no he xafat cap
bar, en el fons no sé si
estic preparada per
asseure'm dues hores
sense fumar? I els amics?,
Una bona conversa? Això
no val més que mil ciga-
rretes? Em dic que sí,
però dintre meu hi ha
alguna cosa que em fa

patir. 
En definitiva, potser
aquesta nova llei ens
ajuda a pendre conscien-
cia del que ens pot arribar
a dominar el tabac i a par-
tir d'aquí, decidir conti-
nuar sent dominats o
“fotre” un cop de puny
sobre la taula i al més pur
estil de Rocky, quan
entrenava durament per
als combats, atrevir-nos a
passar el “mono” i recor-
dar aquest any com una
experiència de vida, d'a-
quell que ha aconseguit
sortir-se'n del pou de les
dependències. Sóc drogo-
addicta i no ho sabia!

Quan vaig començar a fumar...

Quan vaig començar a
fumar... Ara fa disset
anys, no em pensava
que un dia estaria tan
enganxada al tabac
com puc asseguar que
ho estic en l’actualitat.
Tot semblava innocent,
era una inconscient. En
plena adolescència,
quan el que et recopa-
nen els pares t’ho
prens molt malament i
intentes fer tot el con-
trari. Llavors va ser
quan vaig conèixer el
senyor Tabac.

Amb la nova llei anti-tabac, potser, finalment, ens adonarem que realment som uns drogadictes, adictes, adictes, adictes, adictes, ad...

DIANA MAR

Centenars de burilles.
Cedida

CRÒNICA D’UNA MORT ANUNCIADA

El tabac ha estat i està sent una font de negoci

impressionant per als governs que, lluny

d’eradicar-la, es limiten a prohibir fumar.

Com sempre, tot  a  mitges i per a qui més interessa

El tabac, una font de negoci

                  


