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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Salut confirma que

l'execució del nou hospital

de Tortosa es retardarà.

P4

L'Ajuntament de Tortosa

inicia els tràmits per al

canvi de nom del barri 13

de gener.

P6

Societat

Arriben les Festes de Sant

Antoni.

P9

Esports

Joaquin Del Pino,

exdirectiu de la FCF, diu

que se sent «enganyat».

P10

El delegat del Govern sortint a les Terres de l'Ebre, el republicà Lluís Salvadó, i el nou delegat del Govern, el convergent
Xavier Pallarès, han escenificat el traspàs de funcions aquesta setmana. La complicitat ha estat la protagonista d'un relleu
'cordial' on s'han desitjat èxits i sort mútuament. Pallarès ha agraït a Salvadó el treball fet pel territori al llarg d'aquests anys
i ha mostrat la voluntat de donar continuïtat a molts dels projectes endegats des de l’Ebre.    P3

Pallarès, nou delegat de les
Terres de l'Ebre

La federació del PSC a l'Ebre ha aprovat la resolució de mesures que proposa el
partit en vista als propers comicis. Com a partit «d'arrelada vocació municipalis-
ta», el PSC a l'Ebre es proposa mantenir, després de les eleccions del mes de
maig, la seva implantació al territori i les quotes de representació aconseguides
al 2007. Per aconseguir-ho, la federació es marca la lluita contra la crisi i les difi-
cultats econòmiques que pateixen moltes poblacions entre les seves prioritats.
Potenciar la cultura empresarial, la formació i el recolzament a tots els sectors
econòmics del territori són algunes de les mesures aprovades per la federació en
el consell celebrat dissabte passat. P4

Escalfant motors per a les municipals
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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. 

“En el context de crisi actual,
els pressupostos aprovats per
CiU  no són els que Amposta
necessita per dinamitzar l'eco-
nomia local ni són un exemple
d'austeritat ni d'estalvi de recur-
sos municipals”. Aquest titular
resumeix la nostra posició
sobre uns pressupostos que
per primera vegada en la histò-
ria recent han patit un decreixe-
ment, d'un 20,84 % en passar
de 26,7 milions d'euros el
2010 als 21,2 el 2011.
Aquesta important disminució
es atribuïble principalment a la
baixada dels ingressos lligats a
la construcció, un any més, i a
la manca d'interès de l'equip de
govern en finançar inversions
amb quotes d'urbanització
com han fet els darrers anys.
Sorprenentment, tot i baixar els
ingressos, les despeses aug-
menten en mig milió d'euros,
fins assolir la xifra de 17,3
milions d'euros.
L'ajuntament hauria hagut de
donar exemple d'austeritat i efi-
ciència, com totes les econo-
mies familiars es veuen obliga-
des a fer, i reduir la despesa
corrent. Malauradament no ha
estat així. La principal despesa
municipal, gairebé la meitat del
total, continua sent la de perso-
nal, amb 230 treballadors
entre personal funcionari i labo-
ral (9,3 milions d'euros).
Creiem que en aquesta bossa
de despesa hi ha molta capaci-
tat d'estalvi: optimitzant els
recursos humans a través
d'una gerència, com tenen la
majoria d'ajuntaments mitjans;
reduint les contractacions
d'urgència, que acaben fent-se
“a dit”, i els càrrecs de con-
fiança, i dotant de més trans-
parència la contractació de
personal.
És preocupant també que, tot i
tenir 1,8 milions d'euros d'es-
talvi brut, n'haguem de destinar
el cent per cent a amortitza-
cions financeres. Tenim un
deute viu de 16,4 milions d'eu-
ros que ens obliga a aportar
550.000 euros extres en con-
cepte d'interessos, i que dei-
xarà lligat, pel que fa a nous
crèdits, el consistori que sortirà
de les eleccions municipals de
maig.
Quant a les inversions, només
5,2 milions d'euros, un 65 %
menys que el 2010. Per tant,

amb escàs impacte sobre les
empreses i l'economia local.
Lamentablement, tampoc no
es contempla cap pla de
suport ni de promoció cap al
comerç, el turisme o la indús-
tria, les tres activitats que
podrien generar una mica de
moviment econòmic. Al contra-
ri, el govern ha demostrat falta
de previsió i improvisació, “aixe-
cant” ara el centre de la ciutat,
distorsionant la campanya de
Nadal per la difícil accessibilitat
als comerços, amb una manca
de sensibilitat imperdonable. 
Pel que fa a la millora dels
espais públics, aparcaments
gratuïts i mobilitat, les grans
assignatures pendents a la nos-
tra ciutat, només s'hi contem-
plen 116.000 euros, quan,
com hem dit molts cops, s'hi
podrien destinar una part
important dels 6 milions d'eu-
ros de  l'IBI urbà, ja que és un
impost destinat a millorar la pell
i els serveis urbans.
Finalment, com l'any passat, en
un moment complicat per mol-
tes entitats culturals i esporti-
ves, no han aprovat la nostra
sol·licitud perquè s'incrementi
en un 30 % l'aportació a les
entitats conveniades amb l'a-
juntament, 150.000 euros
extres, respecte a un pressu-
post de 21,2 milions. De què
ens servirà tenir un Centre de
Tecnificació, un centre universi-
tari d'INEF i les millors Bandes
de música de Catalunya, si la
cantera que ha de nodrir
aquests centres disminueix per
manca d'entrades de nous
xiquets i xiquetes?

Antoni Espanya Forcadell
Primer secretari i  portaveu del
Grup Municipal del PSC a
Amposta 

Els pressupostos del 2011, una oportunitat 
perduda per a Amposta

Opinió

L'alcalde d'Arnes ja ha pres possessió del
càrrec de delegat del govern a les Terres de
l'Ebre i ha afirmat que donarà continuïtat a
alguns dels projectes impulsats pel republicà

Lluís Salvadó. El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha destacat
l'assoliment de la vegueria de l'Ebre com un
dels objectius del territori pels quals treba-
llarà. Pallarès ha volgut fer menció específica
d'aquest reconeixement territorial en el seu

primer discurs com a màxim representant del
Govern en l'acte oficial de presa de possessió
que ha presidit el secretari del Govern, Germà
Gordó. El dirigent convergent ha assegurat
que CiU defensa les vegueries però 'amb con-
tinguts i finançament'. En aquest sentit ha
assegurat que la vegueria ha de seguir el
mateix camí que el desplegament del Govern a
l'Ebre que 'a Catalunya ningú qüestiona'. Hi ha
projectes que necessiten continuïtat i la tin-
dran, com la reserva de la biosfera, una inicia-
tiva que comparteixo i a la qual el meu
Ajuntament s'hi va adherir”, va dir Pallarès.
També es mantindrà la comissió d'industrialit-
zació, que reuneix representants del govern i
agents socioeconòmics i té l'objectiu de reac-
tivar l'economia.

Editorial

Nou “inquil.lí” al Palau Abària de Tortosa

«CiU defensa les vegueries però amb continguts i

finançament»

En breu, Tortosa obrirà un dels nous
equipaments en què ha estat treballant
en els últims temps : el CAT. Un lloc d'a-
colliment del turista que podríem afirmar
que és, si parlessim en termes informà-
tics, de darrera generació. Un dels 10
que s'estan fent a tot Catalunya i que la
volen explicar de forma conjunta. 
El CAT supera, de llarg, la concepció de
les oficines de turisme convencionals. A
banda de poder donar la corresponent
informació d'allò que pot fer un turista a
la ciutat i al territori compta amb tres
espais més que són imprescindibles avui
dia.
El primer: un centre d'interpretació
temàtic, que és diferent per a cada CAT
i que en el nostre cas explica la influèn-
cia de les cultures cristiana, jueva i
musulmana a Tortosa i per extensió al
país. S'explica el patrimoni que ens han
deixat i ens remet a la visita a posteriori
a la ciutat. És allò del turisme cultural
ben presentat al visitant i amb uns audio-
visuals de molt d'impacte.
El segon és una botiga de productes
curosament seleccionats per a que el
turista s'emporti un trosset de Tortosa i
de la regió de l'Ebre : records i objectes
elaborats pel nostres millors artesans
fets amb pauma, terrissa, fusta ,etc i
evidentment els nostres millors produc-
tes gastronòmics : oli, vi, arròs i un llarg
etc
El tercer és l'espai de promoció de la
nostra cuina: un espai de degustació on
es podran fer tastos dels plats que
podran degustar-se després als nostres

restaurants, una combinació de tapes de
menjars tradicionals i innovadors que vol
ser la representació de la magnífica
feina que està fent la restauració local.
A més a més, el CAT es pot convertir
amb el temps també en l'espai de recep-
ció per als usuaris de la via verda, donat
que, per la part de darrera, ja està urba-
nitzat el passeig amb carril bici que l'u-
nirà amb aquesta.
En definitiva, un centre modern que indi-
ca clarament que Tortosa aposta sense
embuts pel turisme com un dels sectors
de futur de la ciutat. Ben prompte obrim
la persiana. 

Ricard Forés, regidor de Promoció
Econòmica i Turisme

El nou centre d’acollida turística de Tortosa (CAT)

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:

www.mesebre.cat
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EN LLOGUER

TOT MOBLAT

L’actual Delegat del
Govern, Xavier Pallarès, va
destacar en el seu discurs
treballar conjuntament
amb els alcaldes dels 52
municipis ebrencs per aju-
dar a fer que el territori
surti de la crisi econòmica
“el més aviat possible”. El
seu homòleg al Camp de
Tarragona, Joaquim Nin; el
president de la Diputació,
Josep Poblet; el secretari
d'Estratègia i Coordinació
del Departament de Salut,
Francesc Sancho; el sena-
dor Joan Maria Roig, i l'al-
calde de Tortosa, Ferran
Bel, són alguns dels
càrrecs que van voler
acompanyar Pallarès en
l'acte de presa de posses-
sió. Pallarès, igual que va
fer el president de la
Generalitat, Artur Mas, es

va proclamar “servidor”
però no “salvador” de les
Terres de l'Ebre. En el seu
discurs, Pallarès va defen-
sar la vegueria de les
Terres de l'Ebre “perquè és
una oportunitat”. Amb tot,
el delegat va assenyalar
que aquesta vegueria ha
de tenir “continguts” i
“finançament”. I mentre la
vegueria no arriba,
Pallarès va dir que s'ha d'a-

profitar el procés de des-
centralització que ha
començat la Diputació de
Tarragona.

Prèviament, dimecres al
matí, va tenir lloc el
traspàs de funcions entre
Lluís Salvadó i Xavier

Pallarès al Palau Abària de
Tortosa, seu de la
Delegació del Govern de la
Generalitat a l’Ebre.
Salvadó va explicar els pro-
jectes més importants que
hi ha en marxa i també va
desitjar molta sort a
Pallarès i, fins i tot, li va
facilitar el seu telèfon
mòbil per si necessita fer-li
qualsevol consulta. “El tru-
caré si tinc algun dubte”,

va manifestar el nou dele-
gat del govern a les Terres
de l'Ebre. La cordialitat va
«reinar» durant tot el trans-
curs de l’acte. A més,
Pallarès va assegurar que
donarà continuïtat a bona
part dels projectes impul-
sats per Salvadó, com és
el cas de la declaració de
les Terres de l'Ebre com a
reserva de la biosfera. “Hi
ha projectes que necessi-
ten continuïtat i la tindran,
com la reserva de la bios-
fera, una iniciativa que
comparteixo i a la qual el
meu Ajuntament s'hi va
adherir”, va dir Pallarès.
També es mantindrà la
comissió d'industrialitza-
ció, que reuneix represen-
tants del govern i agents
socioeconòmics i té l'ob-
jectiu de reactivar l'econo-
mia. Les obres de l'edifici
de les delegacions, la can-
didatura d'INEFC i les
espècies invasores són
altres temes que van trac-
tar en la reunió d'ahir el
delegat entrant i el sortint.
“Bous, mosca negra, cara-
gol, són alguns dels nos-
tres elements singulars no
adscrits a cap departa-
ment i per als quals s'ha de
buscar finançament des de
la delegació”, va apuntar
Salvadó. 
Pel que fa a la resta de
representants del govern a
l'Ebre, Pallarès va explicar
que estaran nomenats d'a-
quí a 30 dies. 

Xavier Pallarès, nou Delegat del 
Govern a Terres de l’Ebre

Més de 200 persones
van assistir a la presa de
possessió de Xavier
Pallarès com a delegat
del govern.  Pallarès va
pensar que el Palau
Abària quedaria petit i
va demanar a l'alcalde
de Tortosa l'espai Sant
Domènec per celebrar
l'acte, però tampoc hi va
haver prou cadires per
encabir-hi tot el públic.
Va ser un acte multitudi-
nari.

Més de 200 persones van assistir a l’acte de possessió del càrrec dimecres passat

Al matí, s´havia dut a terme el traspàs de funcions entre Salvadó i el convergent

REDACCIÓ

Dimecres pel matí es va produir el traspàs de funcions entre Salvadó i Pallarès.
Cedida

Pallarès es va proclamar «servidor» però no
«salvador» de les Terres de l’Ebre. I es va

comprometre a ajudar a fer que el territori surti de la
crisi econòmica «el més aviat possible»

Tot per l’Ebre
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Segons el calendari amb
el que treballava l'ante-
rior Govern de la
Generalitat el nou centre
hospitalari tortosí havia
de posar-se en funciona-
ment l'any 2015.
Aquesta setmana,
Francesc Sancho, en una
entrevista al programa
'La Punta del Diamant' de
Ràdio Tortosa, va ser
molt explícit: «No podem
continuar venent fum», i
apel·lant a una política
«realista» i «possibilista»,
va explicar que «si no
tenim prous recursos
econòmicsper fer un pro-
jecte en un any pot ser
l'haurem de fer en dos,
però això no vol dir que
no es pugui fer». El nou
secretari d'Estratègia i
Comunicació va remarcar
que la política que farà el
Govern consistirà «en fer
possibles els projectes

en funció dels instru-
ments i dels recursos
que tenim, no d'un altra
manera».
Segons el calendari que
va anunciar l'anterior
Govern de la Generalitat
de Catalunya, durant el
primer semestre de
2011 s'havia d'adjudicar
la redacció del projecte
del nou Hospital de
Tortosa a l'equip d'arqui-
tectes que va guanyar el
concurs d'idees, les
obres havien de durar
tres anys i s'establien sis
mesos mes per instal·lar
tot l'equipament. 

La inversió total
prevista, sense comptar
l'aparcament soterrat,
s'havia calculat en 133,5
milions d'euros. El nou
hospital tindrà 287 llits,
236 dels quals seran
aguts, 15 de psiquiatria i
28 de cures intensives.

«El nou hospital de Tortosa no 
estarà llest el 2015»

El nou secretari
d'Estratègia i
Comunicació del
Departament de Salut
de la Generalitat,
Francesc Sancho, ha
anunciat que la cons-
trucció del nou hospi-
tal de Tortosa es retar-
darà en relació al
calendari previst i ha
avançat que caldrà
elaborar un nou calen-
dari d'execució d'a-
cord amb l'Ajuntament
de Tortosa i els sectors
implicats.

Caldrà elaborar un nou calendari d’execució d’acord amb l’Ajuntament de Tortosa

REDACCIÓ

Francesc Sancho, nou secretari d’Estratègia i Comunicació.
Cedida

El municipi de l'Aldea ja
disposa de l'avinguda
Generalitat, totalment
acabada, asfaltada i
amb enllumenat de baix
consum. 
El cost de l'obra del
carrer ha estat de
688.082'67 Û subven-
cionats al 100 % pel
FEIL( Fondo de Inversión
local para el Empleo). 
Les obres de l'annex del
carrer, el desglossat
número 2 de l'Avinguda
Generalitat, han tingut
un valor de 99.778'72,
dels quals 35.000 Û han
estat subvencionats pel
PEIM (Programa
E x t r a o r d i n a r i
d'Inversions i
Manteniment).

Acabada
l’Avinguda de la
Generalitat de

l’Aldea

Tortosa tornarà a tenir
Joventuts d'Esquerra.
Després d'anys d'inactivi-
tat, les JERC es refunden
a la capital del Baix Ebre
amb l'objectiu de fer arri-
bar a la població la veu
dels joves i treballar per
millorar el seu futur. El
president de la secció
local d'Esquerra, Felip
Monclús, ha afirmat que
les JERC fan un nou pas
endavant amb joves
il·lusionats i un projecte
fort gràcies també, ha
dit, al bon equip que
forma actualment ERC a
Tortosa.  

Les JERC, amb
presència a

Tortosa

La crisi econòmica afecta
els pescadors que any rere
any veuen que les espècies
es cotitzen a un menor
preu a les llotges pesque-
res. En aquest sentit, la
Confraria de Pescadors de
Sant Carles de la Ràpita va
tancar el 2010 amb una
facturació de
13.253.977,03 euros,
molt similar a la de l'exerci-

ci anterior, quan els ingres-
sos de la llotja es van
reduir en 1 milió d'euros.
Pel que fa al volum de cap-
tures pesqueres, van ser
un 4% menys que el 2009
i es van quedar en
3.075.792 quilos. Tot i que
el preu del llagostí -una de
les espècies que més es
cotitza a la llotja de la
Ràpita- es va arribar a

pagar a 68 euros el quilo
durant la campanya de
Nadal, el preu mitjà d'a-
quest crustaci ha quedat
en 23,91 euros. A més el
volum de captures de lla-
gostí ha tornat a caure
durant el darrer any i s'ha
limitat a 28.032 quilos, un
16% menys que el 2009,
quan ja va patir una forta
davallada. 

El preu del quilo de peix fresc
continua a la baixa

La crisi econòmica segueix afectant els pescadors
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Un d'aquests serveis és
Inicia, ofert per l'àrea de
Dinamització Econòmica
gràcies a la subvenció de
suport als programes
d'àmbit local de foment i
assessorament a la crea-
ció d'empreses del
Departament de Treball, a
través de la Direcció
General d'Economia

Cooperativa i Creació
d'Empreses. Inicia, ubicat
al casal de joves, està
adreçat a ajudar aquelles
persones emprenedores
que vulguin crear la seva
pròpia empresa, amb infor-

mació i orientació, asses-
sorament, formació i
suport en el cas d'engegar
un negoci propi. En aquest
projecte es duen a terme
jornades, seminaris i activi-
tats presencials, sempre a

càrrec del tècnic responsa-
ble d'aquest servei: el
roquetenc Jordi Ribes. Una
de les accions que ha dut a
terme recentment el servei
Inicia ha estat la creació
d'una taula local d'econo-

mia cooperativa, que va
ser constituïda el 27 de
desembre. 
I és que
l'Ajuntament de Roquetes
s'ha adherit al projecte
Territoris cooperatius,
engegat per la Direcció
General d'Economia
Cooperativa; un programa,
a implementar en tres
anys, amb la finalitat de
dinamitzar el teixit coope-
ratiu existent i promoure la
creació de noves. Els
objectius d'aquest projecte
són aprofundir en la promo-
ció del model social i
econòmic que representa
l'economia cooperativa en
l'àmbit local, a partir del
desenvolupament d'un pols
territorial d'economia coo-
perativa; disposar d'una
diagnosi territorial de l'eco-
nomia cooperativa existent
i identificar potencials coo-
peratius entre els diferents
moviments associatius de
la ciutat i de l'Ebre.

Inicia, a l’abast de la ciutadania per
ajudar a pal.liar la crisi econòmica

Davant la crisi econòmi-
ca que pateix el país
des de fa temps,
l'Ajuntament de
Roquetes ha posat en
marxa un seguit de ser-
veis adreçats als ciuta-
dans i les ciutadanes
que s'hagin quedat
sense feina o que, sen-
zillament, vulguin millo-
rar la que ja tenen. 

L’Ajuntament de Roquetes impulsa aquesta iniciativa

REDACCIÓ

Taula local d’economia  cooperativa.
Cedida

La Confederació
Empresarial de la
Província de Tarragona
(CEPTA) veu amb opti-
misme les perspectives
econòmiques per a l'any
que acaba de començar.
Tot i que un dels sectors
més afectats per la crisi
és el de la construcció,
la patronal tarragonina
ha pronosticat aquest
dimarts que enguany hi
haurà una 'gran deman-
da' d'habitatge de prime-
ra necessitat. 
En canvi, ha advertit que
la manca de liquiditat de
les entitats financeres i
bancàries dificultarà la
construcció de nou habi-
tatge i la seva compra. 

La CEPTA
pronostica
optimisme

L'Ajuntament de Tortosa
ha previst habilitar pàr-
quings nous provisionals
a l'entrada del barri de
Ferreries per intentar
minimitzar l'impacte de la
reforma de les piscines i
de les obres del futur
aparcament subterrani
de la plaça Joquim Bau.
Així ho va confirmar l'al-
calde, Ferran Bel, que
properament es reunirà
amb l'associació de
veïns Ferreries-Sant
Vicent i també amb l'a-
grupació de comerciants
amb l'objectiu de definir
les mesures que prendrà
el consistori durant els
30 mesos que durin les
obres.

Aparcaments
provisionals a

Ferreries

La lluita contra la plaga del
caragol poma al Delta de
l'Ebre es troba actualment
a l'espera de les mesures
i recursos que hi destinarà
el nou govern de la
Generalitat. Però la princi-
pal mesura aplicada fins a
la data, l'assecament

avançat dels arrossars al
marge esquerre, està
donant els seus fruits.
Encara no hi ha un
recompte ni balanç oficial
sobre l'estat de l'espècie
invasora, però els tècnics
han detectat que l'asseca-
ment dels camps ha tingut

incidència i ha permès
reduir-ne la població (l'ob-
jectiu inicial era que
aquesta reducció pogués
arribar al 50 per cent).  Un
altre factor a tenir en
compte és el fred.  Però,
segons els experts, les
gelades que han afectat el

Delta de l'Ebre en les pas-
sades setmanes no han
estat suficients per incre-
mentar substancialment la
mortalitat de l'espècie,
tenint també en compte
que l'any passat el caragol
(d'origen sudamericà) ja
va superar diversos episo-

dis de baixes temperatu-
res durant l'hivern.  En
aquest context, els page-
sos han trobat un aliat
inesperat en la lluita con-
tra l'espècie invasora. Es
tracta de la rata comuna
del Delta, que la gent de la
zona coneix amb el nom
de tau. 
Segons han explicat diver-
sos pagesos afectats,
l'espècie ha incorporat el
caragol poma a la seva
dieta i és habitual trobar-
ne restes de closques als
camps. 

Trobat un aliat inesperat en la lluita 
contra el cargol poma

Es tracta de la rata comuna del Delta de l’Ebre
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Com a partit 'd'arrelada
vocació municipalista', el
Partit Socialista de
Catalunya a Terres de
l’Ebre es proposa mante-
nir, després de les elec-
cions del pròxim mes de
maig, la seva implantació
al territori i les quotes de
representació aconsegui-
des al 2007. 
Per aconseguir-ho, la
federació es marca la llui-
ta contra la crisi i les difi-

cultats econòmiques que
pateixen moltes pobla-
cions entre les seves prio-
ritats. 
Potenciar la cultura
empresarial, la formació i
el recolzament a tots els
sectors econòmics del

territori són algunes de
les mesures aprovades
per la federació en el con-
sell celebrat aquest pas-
sat dissabte al matí.
Els ajuntaments són les
administracions públiques
més properes als ciuta-
dans i les ciutadanes, per
això el Partit Socialista de
Catalunya és un partit
polític amb una arrelada
vocació municipalista. 
Al llarg dels darrers anys,
des de la seva responsa-
bilitat de govern al capda-
vant del país, «hem
demostrat que estem al
costat dels municipis,
independentment del seu
nombre d'habitants o el

seu color polític, apostant
per l'equilibri territorial
amb voluntat de fer un
territori molt millor. A les
Terres de l'Ebre, aquesta
voluntat de suport als
nostres pobles i ciutats
es va traduir en una inver-
sió sense precedents en
infraestructures, equipa-
ments i promoció econò-
mica per tenir preparat el
nostre territori per quan
remeti la crisi. A partir
d'aquí, i evidentment amb
el suport de les adminis-
tracions superiors, apos-
tem perquè des de l'àmbit
local s'incideixi en les
polítiques de promoció
econòmica, impuls indus-
trial i generació d'ocupa-
ció, donant suport a les
nostres empreses, al nos-
tre comerç i als emprene-
dors, i especialment a les
persones mitjançant la
formació i l'orientació
laboral», diuen des del
partit socialista.

La Federació socialista es marca la
lluita contra la crisi

La federació del PSC a
les Terres de l'Ebre ha
aprovat la resolució de
mesures que proposa
el partit en vista als
propers comicis. 

Minvar les dificultats econòmiques existents, entre les seves prioritats

REDACCIÓ

Consell de Federació Socialista, dissabte passat.

Cedida

Poc a poc els projectes
iniciats per millorar la
mobilitat dels municipis
van arribant a la seva fi.
Els vianants de la capital
del Baix Ebre ja poden
circular pel carrer del Vall
de la ciutat, tot i que les
obres -amb un pressu-
post de 746.000 euros-
encara no s'han acabat.
Després de sis mesos de
consecutius treballs, les
obres però, ja estan
pràcticament enllestides
en un tram important
d'un dels principals
accessos al nucli histò-
ric, i l'Ajuntament  de
Tortosa l'ha obert a les
persones. 

Obert als
vianants el carrer

del Vall de la
ciutat de Tortosa

L'Ajuntament de Móra la
Nova ha aprovat un pres-
supost per a l’any 2011
d’un total de 3'1 milions
d'euros, més d'un 20%
inferior al de l'any 2010.
L'alcalde de Móra la
Nova, el convergent
Joan Sabanza, ha dit
però que la reducció del
pressupost no impedirà
tirar endavant el projec-
te econòmic i social del
municipi, amb la posada
en marxa de la llar d'in-
fants o la rebaixa de la
taxa d'escombraries,
entre d'altres iniciatives
que es volen dur a
terme.

Móra la Nova
aprova

pressupost 

La Comissió per la retira-
da dels símbols franquis-
tes de la ciutat de Tortosa
s'ha reunit aquest passat
dimecres amb l'alcalde,
Ferran Bel, per preguntar-li
què pensa fer l'Ajuntament
amb la simbologia d'a-
quest tipus que encara hi
ha a la ciutat. La Comissió

va demanar la reunió ara
que ja han passat les elec-
cions per desvincular la
petició de la retirada dels
símbols franquistes dels
comicis, ja que el grup de
Convergència i Unió a
Tortosa va titllar 'd'electo-
ralista' aquesta iniciativa -
presentada en forma de

moció popular al ple del 8
de novembre. 
Segons la Comissió, Bel
ha assegurat que 'ja ha
donat totes les ordres' a la
delegació de Carreteres i
al mateix Ajuntament per
canviar el nom del barri 13
de gener pel de grup El
Temple.

La Comissió per la retirada dels
símbols franquistes torna a preguntar

Demanen també el canvi del nom del barri 13 de gener

La lluita contra la crisi econòmica, potenciar la
cultura empresarial, la formació i el recolzament a

tots els sectors econòmics del territori, entre les
prioritats del grup municipal socialista

Prioritats
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Ha estat el cas del carrer
de la Rosa, de la plaça de
la Cinta, del carrer Gil de
Frederic, i ara, del carrer
Cruera, que «poques set-
manes després presenta
una imatge lamentable i
s'ha hagut ja de reposar
el paviment malmès.
Aquesta és la demostra-
ció del que representa
fer-ho bé per al senyor
Ferran Bel, la desastrosa
execució d'unes obres
que si bé és cert que en
un primer moment es
poden reposar a càrrec
de l'empresa executora,

és evident que tenen
defectes estructurals
dels quals se n'haurà de
fer càrrec el municipi de
manera permanent”, ha
destacat el portaveu del
grup, Joan Sabaté. En

aquest sentit ha explicat
que ens trobem davant
un cas similar al de la
plaça Alfons XII “amb una
construcció defectuosa
en època de govern de
CiU i que actualment con-

tinua sent un llast econò-
mic, amb episosis que
hem pogut viure recent-
ment, a part del perill que
representa per als via-
nants”. 
Sabaté ha lamentat que,
tot i trobar-nos davant
d'una de les actuacions
més emblemàtiques del
municipi, projectada i ini-
ciada durant el madant
socialista, la recuperació
de la seva ciutat històri-
ca, el govern de Bel no
ha sabut estar a l'alçada
per gestionar la continuï-
tat de la seva excecució.
“Aquesta actuació ha de
permetre una imatge
endreçada i neta del nucli
antic que no és l'actual”,
ha conclòs, tot apel·lant
que es deixi d'improvisar
i d'actuar amb pretesa
celeritat només de cara
la galeria.

El PSC de Tortosa denuncia l’execució
d’obres al nucli antic

El Grup Municipal
Socialista a
l'Ajuntament de Tortosa
ha denunciat «la desas-
trosa execució de dife-
rents obres del nucli
antic que ha obligat a
refer carrers un cop
aquests s'han donat per
enllestits».

Sabaté lamenta que el Govern de Bel no ha sabut estar a l’ alçada

Segons el grup municipal, «l’entorn presenta un aspecte lamentable i un paviment malmès»

REDACCIÓ

Obres al nucli antic de Tortosa.
CEDIDA

En relació a les declara-
cions del portaveu del
grup municipal del Partit
Socialista de Catalunya,
Joan Sabaté, sobre l'estat 
d'algunes rajoles de
carrers recentment urba-
nitzats al nucli antic de la
ciutat, la regidora
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, ha fet la següent
valoració: "Les afirma-
cions del regidor Sabaté

són ridícules i absoluta-
ment mancades d'argu-
ments. Si aquesta és l'úni-
ca critica que el PSC és
capaç de fer al  treball
que ha dut a terme el nos-
tre govern al nucli antic de
la ciutat durant aquest
mandat, és que anem pel
bon camí i que ho estem
fent bé." La regidora con-
vergent Roigé ha recordat
al portaveu socialista que
l'any 2007, quan
Convergència i Unió va
guanyar l'alcaldia de la
ciutat de Tortosa, les
obres de rehabilitació del
nucli antic estaven execu-

tades només en un 12 % i
no hi havia cap nou pro-
jecte en marxa, malgrat
que ja portaven dos anys
de PINCAT, i que ha estat
durant aquests 3 últims
anys quan s'han redactat 
i executat els projectes. 

La regidora d’Urbanisme, Meritxell Roigé, contesta a les
acusacions del socialista Sabaté

«Són ridícules i absolutament mancades d’arguments»

REDACCIÓ

Una delegació riberenca,
formada pel president del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre, Bernat
Pellisa, el vicepresident
de l'ens, Oscar Bosch i el
senador per l'Entesa
Catalana de Progrés,
Pere Muñoz, van reunir-
se aquest dimarts amb el
el subdirector general
d'Energia Nuclear,
Francisco Javier Arana,
amb la intenció de traslla-
dar la preocupació que
afirmen hi ha al territori
davant el retard que
s'està donant per part
del govern espanyol a
l'hora de decidir la ubica-
ció del magatzem tempo-
ral centralitzat. En aques-
ta línia, Pellissa ha recor-
dat a Arana que la prime-
ra data que es va donar
per conèixer el lloc on
s'instal·laria el cementeri
nuclear era l'estiu del
2010 i que des d'alesho-
res ja han passat set
mesos.

Traslladada la
preocupació

entorn el
cementiri nuclear

a Ascó

L'Ajuntament d'Amposta
s'enfronta a una deman-
da de prop de 5 milions
d'euros en concepte
d'indemnització als
Cinemes Oscar de
Roquetes pel cas del
m u l t i c i n e m e s
d'Amposta, que recor-
dem van estar operant
sense llicència d'obertu-
ra durant set anys i mig.
Multicinemes Tortosa, la
propietària dels cinemes
de roquetes, va presen-
tar un contenciós admi-
nistratiu davant el jutjat
número 2 de Tarragona
on reclamava al consis-
tori ampostí una indem-
nització de prop de cinc
milions d'euros fonamen-
tada bàsixcament en la
baixada d'espectadors
que han registrat durant
aquests últims anys. 

L’Ajuntament
d’Amposta

s’enfronta a una
demanda de

5MEUR

«Les afirmacions del
regidor Sabaté són
ridícules i absolutament
mancades d’ arguments»,
Meritxell Roigé, regidora
d’Urbanisme

Rèplica

Sabaté ha explicat que  «ens trobem davant un cas
similar al de la plaça Alfons XII amb una construcció

defectuosa en època de govern de CiU i que
actualment continua sent un llast econòmic»

Denúncia
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Després que aquest passat
mes de juliol la Diputació de
Tarragona i la cooperativa
agrícola Soldebre signessin
un conveni col·laborador
per tal d'impulsar la
instal·lació d'un Centre
d'Interpretació de l'Oli de
Tortosa, un espai museístic
dedicat al conreu de l'olive-
ra i a la producció oleícola.
La cooperativa Soldebre ja
ha obert el centre museístic
de l'oli en un edifici annex a
les seues instal·lacions i on
en un futur pròxim vol afe-
gir-hi un restaurant.
L'objectiu del centre és
potenciar el món de l'oli d'o-
liva, que actualment traves-

sa una important crisi de
preus. A través de recordar
i de destacar que les Terres
de l'Ebre són terres d'olive-
ra. L'àrea d'exposició
ocupa una de les tres plan-
tes de l'edifici, de 240
metres quadrats, on es
reprodueix la manera de
viure dels pagesos. La reha-
bilitació de l'edifici ha costat
400.000 euros, als quals
s'han d'afegir 250.000
euros més pel projecte
museístic. Es tracta d'una
actuació que ha rebut
finançament del Leader
Plus i de la Diputació. El
centre s'obrirà per visites
de grups.

A les TE no hi ha poble que no celebri les festes al voltant d’aquest Sant tant arrelat al camp

EQUUS presenta «El cor del mar»

Equus és un grup de música
de la Ràpita format per
Joaquin "Mec" Lucas (veu i
guitarra), Santi Miguel "Faci"
(baix) i Josep Enric "Pepo"
Fornós (batería) que engega
la seva caminada musical el
1979. Amb el rock & roll a
les venes han aconseguit
que durant un dels seus con-
cert el passat 2008, a la

mítica sala de Liverpool, The
Cavern, les persones els
escoltessin en directe can-
tant entre altres gèneres roc
en català. Ara, després de
molt temps, el seu primer
disc veia la llum el passat
mes de desembre, un reco-
pilatori amb cançons seves i
versions titulat 'El cor del
mar'.

L'associació cultural
Tarambana, fidel a participar
en iniciatives audiovisuals
que esdevenen crítiques
amb certes temàtiques rela-
cionades amb esdeveni-
ments que s'estan duent a
terme a nivell mundial, un
cop més s'uneix a una nova
causa. A través de la incor-
poració a la xarxa d'El
Documental del Mes de
Paral·lel 40, un cicle de
documentals d'estrena que
es projecten simultàniament
a 56 sales de quatre països
(Xile, Argentina, Uruguai i
l'Estat espanyol). Es projec-
taran vuit documentals a
l'any, de gener a maig i d'oc-
tubre a desembre, el segon

divendres de cada mes a
dos quarts de 10 del vespre.
Les projeccions es faran al
Casal d'Amposta i l'entrada
costarà tres euros. El primer
documental es projectarà
aquest divendres. Into
Eternity (Dinamarca, 2009),
de Michael Madsen, guanya-
dor entre altres del Gran Prix
del festival Visions du Réel
de Suïssa. Casualment abor-
da un tema de gran actuali-
tat a les Terres de l'Ebre: la
construcció d'un magatzem
nuclear a Finlàndia. Igual que
Amposta, també la Ràpita
s'ha incorporat al cicle i pro-
jectarà els mateixos docu-
mentals una setmana més
tard.

El  Documental del Mes s’enceta
amb un de magatzems nuclears

En els darrers anys sempre
s'ha escoltat dir que les visi-
tes per veure de prop les
peces més importants del
tresor de la catedral de
Tortosa eren tot un èxit a
nivell de visitants, però no a
nivell de números. Any darre-
ra any l'exposició ha tancat
amb números rojos. Fet que
ha portat al propi bisbe de la
ciutat, Javier Salinas ha plan-
tejar la necessitat de signar
algun tipus de conveni de
col·laboració econòmica
amb l'Ajuntament i la
Generalitat. Tot i que des de
l'obertura de l'exposició al
públic, el passat 14 de
desembre de 2007, l'exposi-

ció havia resultat un dels
punts forts a nivell turístic de
la ciutat, això no ha estat
suficients per sufragar els
costos de personal, manteni-
ment i servei de vigilància
que representa tenir aquesta
exposició permanent oberta
al públic. A través d'un reco-
rregut de 800 metres de lon-
gitud pels antics palaus del
bisbe i del prior major, les
galeries subterrànies que
creuen el subsòl del claustre,
l'edifici de l'antic menjador
dels canonges i del dormito-
ri comunitari, el visitant pot
contemplar una col·lecció
representativa del patrimoni
artístic catedralici.

El Bisbe de Tortosa lluita per
l’exposició de la Catedral 

Aquesta devoció pel Sant
fins a cert punt pot ser
molt lògica al nostre territo-
ri, on durant molts segles
l'agricultura i el camp han
esdevingut un puntal de la
nostra societat. 
Així que millor que celebrar
l'onomàstica de sant
Antoni, un sant què segons
la pròpia religió cristiana
l'ha considerat protector
de tots els animals útils per
a les feines del camp, i per
extensió, de les bones colli-
tes i dels aliments. A la
majoria de pobles té lloc
una missa en el seu honor i
també la benedicció dels
animals. Encara que, cada
cop més, aquesta festivitat
s'ha anat tenyint d'un aire
més festiu que religiós.
Centrant-nos en les carac-

terístiques d'aquesta festi-
vitat en els diferents indrets
del nostre territori, podem
trobar-nos amb el municipi
d'Ascó, en el que aquesta
festa ha estat declarada
d'interès comarcal.
Comença amb els tradicio-
nals Tres Tombs i continua
després de l'ofici solemne
al sant, amb les tradicio-
nals corrides, amb curses
de cavalls, matxos i rucs,
que es repeteixen els dies
que s'organitza la festa. Un
dels actes més rellevants
és l'encesa de la foguera i
la ballada de jotes al vol-
tant del foc durant tota la
nit. Un altre municipi en que
es destacada la Festa de
Sant Antoni és a El Perelló,
on a més el Sant és el
patró del poble, i per tant,
durant aquests dies se
celebren les Festes Majors
del Perelló. Un dels actes
més representatius són els
"Tres Tombs", en el qual hi
assisteixen nombrosos
cavalls i carruatges d'arreu
de la província realitzant
tres tombs pels carrers del
poble i finalitzant amb la
benedicció de tots els ani-
mals. Un altre acte tradicio-
nal és la "Darrera", que té
lloc a la plaça de l'església
i consisteix en la subhasta
d'una coca, amenitzada
per la xaranga. Finalment,
com a acte popular, sem-
pre té lloc la "Festa del

Calmant", beguda típica del
poble elaborada amb rom,
cafè i sucre. També ens
trobem amb Caseres,
Paüls o la Pobla de
Massaluca. Aquest últim
municipi celebra les seues
Festes majors en honor a
Sant Antoni. On la música
és una de les seves prota-
gonistes a més de altres
activitats com les relacio-
nades amb el teatre. Però

és que encara no hem aca-
bat, Sant Antoni com deia
al Princ. De l'article està
present a gairebé a tots els
municipis ebrencs. Així, a la
Terra Alta ens trobem muni-
cipis com Gandesa, El
Pinell de Brai, Bot o
Benissanet que durant la
segona setmana de gener
organitzen festa i activitats
per celebrar les seus
Festes de Sant Antoni.

Les Festes de Sant Antoni, unes de les 
més sentides a les Terres de l’Ebre 

La Festa de Sant Antoni
a les Terres de l'Ebre és
molt popular, és a dir, no
hi ha poble que no cele-
bri aquesta festivitat,
incloent també zones de
la nostra comarca veïna
del Matarranya. 
Sobre el 17 de gener,
els diferents pobles pro-
gramen tot un seguit
d'activitats amb molts
anys de tradició al vol-
tant del Sant.

REDACCIO

Festes de Sant Antoni.
cedida

Soldebre obre un centre d’interpretació 
per combatre la crisi

Un dels principals objectius del centre és potenciar el món de l’oli d’oliva 
que actualment travessa una important crisi de preus
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El dia 8 de novembre, tam-
bé a Canal TE, Joaquin Del Pi-
no va mostrar total suport a
Jordi Casals, el president.  

No obstant, poques setma-
nes després, el seu punt de
vista no ha estat el mateix i va
decidir presentar la dimissió:
«la confiança era total amb
una persona amb qui vaig pre-
sentar-me amb il.lusió de
complir el programa. Poc a

poc anaven arribant notícies
que el president sempre em
desmentia amb els seus argu-
ments. Però va arribar un mo-
ment en què vaig voler conèi-
xer la veritat sobre diverses
qüestions de les que se n’es-
tava parlant massa. Per això
vaig demanar documents i,
llavors, vaig començar a veu-

re la realitat». Del Pino, entre
altres qüestions, afegia que
«la Federació té un secretari
de fa 40 anys i, a la vegada,
vaig comprovar que hi ha una
persona que supervisa la se-
cretaria amb un sou escanda-
lós. Després, la FCF té un cap
de marketing i, a més, també
comprovo que es contracta

una altra empresa per qües-
tions publicitàries...així ma-
teix, hi havia un grup, dins de
la junta, que feia i desfeia i
que era inaccesible per poder
participar en la gestió... la ve-
ritat és que, per tota una sèrie
de fets, em sento enganyat,
com si m’han timat. Per això,
vaig presentar la dimissió». I
van fer-ho més directius, «fins
ara, amb Tomàs José, que
també ha dimitit, 18». Sobre
el possible suport de Joan La-
porta, quan era president del
Barça, a Jordi Casals, amb
Cruyff per darrera, Del Pino
admetia que «si que existia. I
és normal que el Barça tin-
gués poder i és que si apor-
tes 700.000 euros, el lògic
es tenir les portes obertes».
Però amb Rosell aquest su-
port s’ha esvait: «el compro-
mís estava fixat pocs dies
abans de que Laporta deixés

el club. I Rosell quan ha arri-
bat i ha vist que no s’ha creat
la gestora que havia de con-
trolar aquesta inversió i que
no s’ha fet el que estava pac-
tat, no n’ha volgut saber res».
Del Pino deia que «hi ha mol-
tes històries com la de la Mu-
tualitat que arrosega un dèfi-
cit d’1.400.000 euros, la dels
diners que s’emporta Cruyff a
través de la seua Fundació, a
través d’unes partides, amb
uns cursos, un tema que tam-
poc està clar, i també la inver-
sió a Xina per al futbol forma-
tiu...». Del Pino esperava «una
renovació total a la FCF».

«Em sento com si m’han timat»

Joaquim Del Pino va
estar dilluns a Canal TE
i va explicar la seua
versió del perquè va di-
mitir de la directiva de
la FCF. Posteriorment,
segons va manifestar,
fou cessat. Dilluns es
nomenava una junta
gestora, fins les elec-
cions.

TOMÁS JOSÉ TAMBÉ HA DIMITIT

Joaquim Del Pino, exdelegat de la FCF a l’Ebre, va estar a Canal TE aquesta setmana

M.V.

L’Amposta va perdre al
camp de l’Europa (3-1) en un
duel en que va pagar cares les
concesions que va fer en de-
fensa i en el que va acusar la
manca de resolució quan va
tenir opcions per entrar en el
partit. L’Europa, més efectiu,
va marcar el 3-0 i va decidir.
Jesús feia el gol, després de
gairebé 400 minuts en què l’e-
quip no havia vist porteria. 

La jornada de diumenge és
clau. Amb valor afegit. L’Am-
posta s’ha de refer i ha de bus-
car superar un rival directe: el
Palamós. I és que, amb l’ame-
naça de compensacions, la si-
tuació es podria comprome-
tre. Jordi Fabregat considera
que «ens falta millorar en de-
talls puntuals i poder guanyar
un partit. No ens acompanyen
els resultats però del joc estic
satisfet». El club ha estat prop
de fitxar un davanter. Les ges-

tions, però, no s’han concretat
al final. S’ha de seguir bus-
cant.  L’Ascó, per la seua part,
mereixia més al Prat però va
haver de cedir a darrera hora
(3-0). Diumenge, en festes,
rebrà (17 h) el Vilanova. S’ha
de guanyar per sortir de baix. 

L’Amposta, amb obligacions
Després de quatre derrotes seguides, rebrà el Palamós (17 h)

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Joaquin Del Pino va estar dilluns, amb Michel Viñas, a Canal TE.

Cedida

Avui serà presentat el
nou patrocinador del
club futbol Amposta.

Patrocinador

La Rapitenca va perdre diu-
menge a Olot (3-1). Els giro-
nins, més pràctics i efectius,
van saber aprofitar el seu plan-
tejament. Els ebrencs, irregu-
lars en el duel, no van oferir la
seua millor imatge i van perdre
el segon partit en dotze jorna-
des. Es va trencar la ratxa. Els
de Palanca ara són quarts a
dos punts del tercer, el Tàrre-
ga, precisament el proper rival

a la Devesa, diumenge (12 h).
Un partit amb doble valor de
punts. Per al Tàrrega serà el
primer desplaçament seguit a
Terres de l’Ebre. La nota positi-
va fou el debut de Puig, des-
prés de la lesió, i de Subi, en el
retorn. El Tortosa, per la seua
part, va empatar contra el Bla-
nes (2-2). El més important va
ser la seua reacció després
d’anar perdent per 0-2. Albert
Arnau, amb un gran gol, i Alex,
pichichi amb onze dianes, van

remuntar. L’equip ha acabat la
primera volta sense perdre a
casa, però s’acosta a la zona
compromesa. En aquest sentit
és clau el proper partit al camp
del Sants, rival directe. Els de
Blanch no han puntuat en els
darrers sis desplaçaments.

Punts amb doble valor
La Rapitenca, quart,  rebrà el Tàrrega, tercer a la taula

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

I el Tortosa visita un rival
directe en la lluita per
allunyar-se del descens

A la Bàscula

Joaquim Del Pino tindrà
respostes el proper
dilluns, a Canal TE,

(22.30 h)

Rèplica

Joaquim Del Pino va es-
tar dilluns a Canal TE per
explicar els motius que l’-
han conduit a la dimissió. I
els seus raonaments tenia,
si és cert tot el que va co-
mentar. Del Pino va fer la
sensació d’estar decebut
per aquesta etapa a la Fe-
deració. El que va trans-
metre és que l’enrenou és
gran. Per això aquesta de-
cepció s’extrapola als
clubs que ara ho veuen tot
amb poca claredat. I ne-
cessitaran temps per tenir-
ne. Serà complicat recon-
duir la situació però cal
tenir marge d’esperança. 

El que és indubtable és
que tothom juga les seues
cartes i amb els seus inte-
ressos, que no són pocs.
Sembla que ha hagut
acord per tirar de la manta
al mateix moment. 

Un mes després del
canvi de govern i pocs me-
sos més tard del relleu a la
presidència del Barça. El
temps dirà qui tenia més o
menys raons. 

Temps

L’opinió de Michel
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La Sénia havia de disputar el primer partit al seu camp, amb la
gespa artificial.  Però no podrà ser. Segons ens comentava la pre-
sidenta Inès Querol ahir dijous per la tarda, «han sortit uns proble-
mes de darrera hora que comporten que aquest cap de setmana
no es pugui jugar encara. Haurà de ser en el següent». Segons la
pròpia presidenta s’estaven fent gestions per poder anar a jugar
a Sant Rafel, com fins ara. L’estrena, per tant, es podria fer con-
tra el líder, el Camp Clar, en el partit de la segona volta de la lliga.
La Sénia, lluitant per sortir de la zona delicada, va empatar a Gan-
desa en un duel amb doble valor de punts. Per aquest motiu, el
partit va ser de respecte i amb poques opcions. La Sénia es man-
té ferm en defensa però segueix amb problemes per fer gols. De
fet en les darreres sis jornades només n’ha fet un. 

La Sénia no podrà estrenar la gespa,
diumenge contra el Torredembarra

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va acabar l’any sumant unb punt meritori a Cam-
brils. I ho fou, principalment, per les expulsions que va rebre
l’equip. I les targetes. Però totes elles, amb la nova normati-
va, van suposar que l’equip estés minvat per afrontar el duel
contra la Canonja. I per això va haver d’utilitzar juvenils.

La Canonja, ben posada, va aprofitar-ho. No obstant, cal
destacar que els ulldeconencs van lluitar i van fer-ho amb bo-
na actitud. A més, van protestar molt el penal que va signifi-
car el 0-1. A la represa, amb orgull, va intentar-ho i van man-
tenir la incertesa fins el final. No obstant, no van poder
empatar i ja en la recta final, l’exampollero Jordi Bargalló, va
sentenciar amb el 0-2. Es la segona derrota a casa de l’Ullde-
cona, equip que segueix a la zona compromesa de la taula.

El partit a Cambrils passa factura a
l’Ulldecona que perd contra la Canonja

L’Alcanar fitxa a José R. Pachon
‘Moncho’, de l’Iscar de Castella Lleó

PRIMERA REGIONAL

PRIMERA REGIONAL

El Jesús i Maria és un equip
que fa història cada setmana.
Així va acabar l’any passat i ha
començat el 2010. No s’atu-
ra. Dissabte passat va assolir
una victòria èpica a Torredem-
barra (1-3). L’equip tenia sis
baixes però, malgrat això, va
sortir al camp motivat i ben
posat, avançant-se amb el gol

de Ferreres, de penal, i de Jo-
an Esmel que va aprofitar una
falta que va traure Pier. Tot i
rebre l’1-2 (gol de Rosado),
poc abans del descans, i que
tres jugadors van lesionar-se,
l’esperit de lluita de la represa
va ser heroic. Onze jugadors
plens d’orgull i sentiment so-
bre el camp van mantenir el

resultat i van sentenciar amb
un gol de Geira que va aprofi-
tar una jugada de Chicho amb
combinació amb Jesús. Enric,
porter que estava a la banque-
ta, va fer funcions de davanter
en els darrers minuts. Diumen-
ge, partit de la il.lusió. El Je-
sús i Maria rebrà el líder Camp
Clar, equip que porta deu

victòries seguides. Serà una
festa a l’Aube que viurà una
jornada emocionalment inten-
sa pel moment històric pelque
passa el club. A més, és el pri-
mer de dos partits seguits a
casa, abans del derbi a la Ca-
va. Dos partits que poden im-
pulsar a l’equip de Torres. Un
equip que gaudeix del que fa. 

El partit de la il.lusió: el Jesús i Maria,
tercer, rebrà el líder Camp Clar

Serà diumenge a les 16.30 hores, a l’estadi de l’Aube

PRIMERA REGIONAL

El R.-Bítem va perdre al camp
del líder, el Vista Alegre (5-2).
Era una jornada que podia ser-
vir per fer un punt i seguit en la
ratxa de bons resultats amb la
que es va acabar el 2010 i tam-
bé per a poder acostar-se més
a les primeres places. Però,
després d’un primer temps tàc-
tic en què no van haver gols, el

Remolins-Bítem va haver de ce-
dir en els darrers minuts des-
prés d’avançar-se en dues oca-
sions en el marcador amb els
gols de Sergio Ruiz i de Ruibal.
Amb l’1-2, dos minuts fatídics
van condemnar al conjunt
ebrenc quan va rebre dos gols
que, amb l’expulsió de Josep
Llaó, van obrir el partit. I el Vis-

ta Alegre, molt encertat, va
sentenciar amb un dues dianes
més. Resultat inflat i una derro-
ta de la que els de Nacho s’han
de recuperar diumenge contra
el Morell (16 h), el primer dos
dos derbis claus seguits a ca-
sa. Els de Bítem van veure tren-
cada la bona línia que portaven
en l’aspecte defensiu. 

El Remolins-Bítem ha de buscar
refer-se contra el Morell

Va perdre al camp del líder Vista Alegre (5-2), en la jornada passada

PREFERENT

El Roquetenc va perdre al
camp del Cerdanyola en el pri-
mer partit de l’any (3-0). L’e-
quip del Vallés, d’aquesta for-
ma, puja fins a la segona
plaça de la taula mentre que el
Roquetenc torna a la cua. Les
expectatives del conjunt bar-
celoní s’estan complint.

El Roquetenc va presentar-

se amb nombroses baixes. De
la Torre (sancionat), Oscar, Da-
vid, Franklin i Brigi no van po-
der jugar i per això, dela pri-
mera plantilla, només hi
havien dotze jugadors disponi-
bles i es va haver de recòrrer
al filial. El Roquetenc va rebre
dos gols al primer temps (el
segon va fer mal) i, malgrat in-

tentar-ho a la represa, no va
poder amb un Cerdanyola
crescut i potent físicament
que va sentenciar amb el 3-0.
Demà, els de Roquetes rebran
el Viladecans, en el primer de
dos partits seguits a casa que
han de ser un punt d’inflexió
per disposar de més incentius
en la segona volta.

El Cerdanyola s’aprofita d’un
Roquetenc minvat per les baixes

L’equip de Camarero, que tornar a ser cuer, rebrà demà el Viladecans (16.30 h)

PREFERENT 

El Jesús i Maria, amb
baixes i tres lesionats

durant el duel, va vèncer i
segueix tercer (1-3)

A Torredembarra

L’Alcanar, amb gols d’Oscar, va aconseguir el triomf al camp del
Cambrils Unió (1-2). Els canareus, molt centrats, van interpretar bé
la confrontació. Per aquest motiu, excepte fases puntuals del duel,
van tenir-lo controlat, avançant-se en el marcador arran d’una juga-
da de Jan que va culminar Oscar. A la represa, el Cambrils, en ple-
na trajectòria negativa de resultats, va abocar-se i va empatar.
Però la clau fou que l’Alcanar, més incisiu que en altres jornades,
va reaccionar i el propi Oscar va fer l’1-2. Es va haver de patir, en
no sentenciar, per assolir una victòria merescuda. 

Amb la baixa d’Alberto, l’Alcanar ha fitxat a J.Ramon Pachon
‘Moncho’, format a l’Sporting i que jugava a l’Iscar (Castella i Lleó).
L’Alcanar afronta dos partits a casa importants per allunyar-se de
possibles zones compromeses i millorar a la taula. 

El premi a la insistència i a
l’esperança aldeana

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana, amb un esperit de lluita encomiable, i amb ganes de su-
peració, va imposar-se al Cambrils perquè va posar-li més ganes i
va jugar millor. La paciència i la voluntat de crèixer han portat la pri-
mera victòria a casa, segona seguida i més il.lusió amb l’objectiu
de progressar i sortir de la cua de la taula.

I l’Aldeana va pel bon camí. Va vèncer, amb els gols de Cuquet
i de Rallo (en ratxa), a un Cambrils desdibuixat que tenia baixes
com la del seu referent Santi Acedo, però que ja ha demostrat que
és un equip capaç de tot.

L’Aldeana no va defallir i a la represa, més concentrat que el ri-
val i animat pel seu públic, va resoldre al seu favor, mantenint l’a-
vantatge i tenint altres opcions com dos possibles penals que no
foren xiulats. 

Isaac Fernández no seguirà 
entrenant el Camp Clar

JOSE F. MORA, NOU TÊCNIC

La setmana passada vam informar que Isaac Fernandez va di-
mitir com a tècnic del líder Camp Clar. És cert. Però el diven-
dres per la tarda, abans del duel contra el Valls, els jugadors
van reclamar a la directva que si no tornava Isaac no sortien
a jugar contra el segon classificat. I, després de parlar la jun-
ta amb el tècnic, aquest va tornar. El Camp Clar va manifes-
tar-se pel tema econòmic seient els jugadors sobre la gespa
durant 30 segons, amb el partit iniciat. Però, posteriorment,
va estar molt posat i va acabar imposant-se tot i jugar els da-
rrers instants amb nou (1-0). Isaac va estar a la banqueta però
els enfrontaments amb la directiva són insostenibles i el tèc-
nic ha decidit aquesta setmana no seguir, de forma definitiva. 

La Cava, tot i el debut de 
Mauri (Ascó), ofereix dubtes

PRIMERA REGIONAL

Mauri era el fitxatge que avançàvem al Més Ebre. I diumenge va
debutar amb el CD la Cava. Però, malgrat això, l’equip blanciblau
va perdre contra un dels cuers, el Salou (2-3). El primer temps,
nefast dels locals, va decidir. El Salou, més posat, va avançar-se
amb el 0-3. Brusca i Roger, ja a la represa, van ajustar el marca-
dor amb el 2-3. La Cava va tenir més opcions per a poder empa-
tar, però la derrota no va evitar-se i va confirmar la decepció dels
aficionats. L’equip de Cantó ofereix dubtes després d’acumular
tres derrotes seguides i més tenint en compte que hi ha una re-
estructuració i les places compromeses poden estar més prop.
Així mateix,  s’aveinen, abans del derbi, dos partits seguits fora,
al camp del Calafell i del Valls (segon i quart). I amb més baixes.
La junta no descarta fer una altra incorporació en breu.  

Victòria balsàmica i molt valuosa de
l’Ampolla contra el Catalònia

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va sumar tres punts d’or contra el Catalònia. Ho són per
refer-se i per allunyar-se de les posicions complicades de la taula.
El partit, en general, va ser ensopit. A la represa, va obrir-se amb
el gol de Juan Antonio. Però el joc va continuar sent molt travat.
Potser més encara. L’Ampolla, això sí, va estar molt aplicada en
defensa i va tenir ofici per conduir el duel al lloc que més li interes-
sava. El Catalònia, molt gris, va intentar-ho però sense claredat. Els
de Talarn només van tenir una opció en una jugada que fou invali-
dada pel col.legiat. Els locals, amb deu per l’expulsió de Toni, van
saber sofrir i van sentenciar en temps afegit amb un penal ben pro-
vocat i que va transformar Paco. El Cata, com el cas de la Cava,
s’allunya de dalt i també de les expectatives que per les possibili-
tats de la plantilla pot tenir, per estar més amunt.
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El líder Sant Jaume afrontava un partit compromès a Rasquera
on va haver de lluitar molt per assolir la victòria en un duel tens
fins el final i que va tenir jugades polèmiques. Joel, en els
darrers minuts, va fer l’1-2. El Tivenys va suar per superar el
Tivissa, equip que va avançar-se en el marcador. Pau (2) i
Ramon Sorribes van marcar. I el Godall, en un derbi que va
generar un gran ambient a la Galera, va guanyar 2-3. Com el
de Rasquera, aquest també va ser un partit carregat de ten-
sió, incertesa i protestes a l’àrbitre, principalment per part
local. Al final, tot i els gols d’Eric i de Pau, el Godall va remun-
tar (Abel -2- i Marius). El Benissanet va vèncer i també va fer-
ho el Catalònia. L’Atlas, que ha fitxat a Fouat, va empatar a
Bítem i triomf de Juanjo Adell en el debut amb l’Aldeana B.

Els primers classificats no fallen i
mantenen les posicions

TERCERA REGIONAL

El Benifallet va fer un partit molt complet a Maella, contra el Ba-
tea. “Ja era hora que ens en sortís un d’aquesta manera. En altres
jornades hem jugat igual i hem tingut les mateixes opcions però
no hem encertat. En aquesta, a més de jugar ben posats, vam
gaudir de l’eficàcia que ens ha mancat en altres partits en què no
hem jugat pitjor que els rivals però aquests han estat més efec-
tius”, deia Margalef, tècnic del Benifallet. Bertolin, amb els tres de
dissabte, ja porta set gols. I en poques jornades. Ismail i Pau Po-
vill van marcar els altres. Javi va fer el del Batea. El partit es va
suspendre (82’) quan el pare d’un jugador del Batea que havia tin-
gut un enfrontament amb un del Benifallet, va entrar al camp. Van
ser uns instants de nervis però sense més. Per prevenció i amb
el resultat que hi havia, l’àrbitre va suspendre el duel. 

L’àrbitre suspèn el Batea-Benifallet a
manca de vuit minuts (1-5)

SEGONA REGIONAL

El Corbera està imparable al seu camp. Diumenge va guanyar
l’Amposta (1-0) i, d’aquesta manera, ja acumula vuit triomfs se-
guits com a local. L’altre partit jugat a casa, el primer de la lliga,
va acabar amb empat contra l’Olímpic (4-4). Els de Harry, en ple-
na dinàmica negativa, no van quedar d’acord amb l’arbitratge. Al
final, el gol d’Adrià va valdre tres punts més per a un Corbera
que es troba en una zona còmoda. Es novè. La classificació
està ajustada. Des de la tercera plaça fins la novena només hi
ha tres punts. Es trenca a partir de les posicions delicades per
la reestructuració. L’Alcanar està immers en aquestes posicions
mentre que l’Horta, amb qui va tornar Jordi Prats, intenta distan-
ciar-se d’elles. Tots dos van empatar sense gols, tot i que els
dos van tenir opcions. Els canareus, primer, i l’Horta al final. 

El Corbera no perdona a casa i l’Horta
empata a Alcanar

SEGONA REGIONAL

El Flix s’enfrontava al Móra la Nova. I va guanyar-lo per 4-3 amb
un gol d’Albert Saltor al final. Els flixencs vencien 3-0 però el Mó-
ra la Nova, amb tres gols de Magí, va empatar. Dos dels gols
del pichichi van ser de penal. I un dels penals fou molt protestat
pels flixencs. L’ambient es va escalfar i els darrers instants fo-
ren intensos i tensos. El gol de Saltor va donar tres punts vitals
per al Flix per tenir opcions de no baixar a la quarta catalana.
D’altra banda, un partit molt similar, per les característiques, fou
el que van disputar el Roquetenc i el Deltebre (un equip de la
part baixa contra un de l’alta). I la victòria fou per qui més moti-
vat va jugar (1-0). “No vam estar a l’alçada i ens van superar”,
deia Mario Maza, tècnic del Deltebre. Gerard va fer el gol. 

Flix i Roquetenc B: victòries per seguir
amb opcions de no baixar

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara va vèncer el Camarles (2-1) en un partit en què
els visitants van avançar-se amb el gol del rapitenc Roy. Corne-
jo havia fallat un penal (va aturar-lo Monteverde) però el Santa
Bàrbara va remuntar amb la inspiració de Fidel. Va fer dos gols
i ja en porta tretze. El partit va estar incert fins el final. Els ca-
marlencs van reclamar un penal a Marc Rey i el S. Bàrbara va
perdonar la sentència amb ocasions clares quan el duel estava
més trencat. Els de la Plana són quarts (només una derrota en
vuit jornades). Per la seua part, el Pinell no va fallar a Masden-
verge (0-4) i referma el bon moment en què va acabar l’any pas-
sat (10 punts de 12). Es tercer. Sergi, molt lluitador, Amadeu (2)
i Ramon de penal van fer els gols. 

El Santa Bàrbara i el Pinell continuen a la
zona alta de la taula

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic, líder del grup, no
havia perdut cap partit fins
diumenge. En quinze jorna-
des, havia sumat tretze
victòries i dos empats. Però
diumenge va arribar-li la pri-
mera derrota. Ja en els
darrers partits de l’any pas-
sat va tenir dificultats i en
aquesta ocasió, va topar
amb un Vilalba molt motivat i
que va saber llegir el partit.
Des de l’Olímpic s’ha lamen-
tat que “l’encert en les oca-

sions que hem tingut en
altres jornades no vam tenir-
lo en aquesta. A més, a la
represa, amb el gol del
Vilalba, van jugar un xic pre-
cipitats i per això no vam dis-
posar de la precxisioó
necessària en els darrers
metres”.
Gaspar Estupinyà, tècnic del
Vilalba, felicitava “al seu
equip pel gran partit i a l’afi-
ció pel suport. Nosaltres
vam estar molt ben posats i

vam dificultar molt el joc de
l’Olímpic amb la pressió que
vam fer al centre del camp.
A ells potser no els van sor-
tir les coses, tot i intentar-ho
fins el final, i nosaltres vam
lluitar molt i vam tenir l’en-
cert, per mitjà d’Oscar
Velazquez, de fer el gol. Un
gol que ens va donar la victò-
ria”. Gaspar afegia que “hem
de ser humils. Tenim una
plantilla curta i, amb les
lesions o amb sancions que

puguin sorgir, podem acu-
sar-ho. Hem de seguir amb
aquesta il.lusió i amb la
mateixa actitud”. Amb els
punts de la impugnació, el
Vilalba seria segon.
L’Olímpic, per la seua part,
juga diumenge a Amposta,
un partit important per poder
recuperar-se després de la
primera derrota.

El Vilalba, amb gol d’Oscar, és el
primer equip que derrota l’Olímpic

Els de Gaspar, ferms en defensa, van imposar-se a Móra d’Ebre

A LA SETZENA JORNADA

L’Olímpic manté
l’avantatge d’onze punts
al capdavant de la taula.
Diumenge visita el filial
de l’Amposta

Lideratge

El Perelló va guanyar
l’Ametlla en el derbi (3-2). Un
partit igualat al primer temps
en el que, dins de la igualtat,
els de la Cala van anar de
menys a més i van acabar
tancant al Perelló al seu
camp. Els locals, que van
tenir la primera opció, van
veure com el seu porter evi-
tava dues opcions visitants ja
en la recta final del primer

temps. A la represa, però, els
de Capera van marcar aviat
l’1-0 amb gol de Niko, un dels
destacats. I van tenir els
millors minuts, establint el 2-
(Archi). El partit va escalfar-se
i ja va tenir més passió. Van
haver-hi interrupcions, alguna
batussa que altra i més ten-
sió. “Van sobrar diverses
accions sense pilota de juga-
dors locals. També penso

que va haver un marcatge
massa al limit a Morillo”, deia
Juanjo Balfegó, tècnic de la
Cala.
L’Ametlla, amb Quintana al
camp, va entrar en el partit i
va fer el 2-1. Quan pitjor ho
passaven els locals, una con-
tra va culminar-la Oriol des-
prés d’una jugada de Niko.
L’Ametlla, amb casta, no va
defallir i va fer el 3-2 amb gol

anotat a Morillo però que va
acabar fent Angel. 
Els caleros van pressionar i
van tenir l’opció amb un penal
que Gallego, en dues inter-
vencions, va evitar. Malgrat la
derrota, els caleros conti-
nuen en la segona plaça. 

Gallego salva l’empat de la Cala
El porter d’El Perelló va aturar un penal en els darrers minuts (3-2)

DERBI

El Perelló referma la
seua millora i s’allunya
de la zona delicada. En
Festes, rebrà diumenge
el Deltebre.

Festes

Algun dia havia de ser. L'Olimpic
va perdre el seu primer partit i en
el seu camp , els reis per a aquest
conjunt no han estat molt genero-
sos. I la costa de gener que
comença. En la jornada vuitena, el
Santa Bàrbara va ser a punt de
donar la campanada; guanyava 0-
2 però el super-líder va remuntar
el partit. En la última jornada de
l'any, el Pinell guanyava 1-0 per
novament l'Olimpic va remuntar amb l'empat final.
Diumenge, a l'equip que comanda la classificació≥se li
va acabar la sort i el Villalba li va donar un recital i fins
i tot un resultat d'1-3 hagués estat just. El mister Gaspar
Estupinyà que té el rècord d'entrenar cada temporada
en els últims deu anys (Aldover, Pinell, Villalba i Batea)
va demanar deu desitjos pel 2011 i un era guanyar a
l'Olímpic i així va ser.  El disposar d’un plantejaments
amb els jugadors ben situats va ser la clau. Ara els vuit
equips que li segueixen esperen amb impaciència que
l'Olímpic entri en la ratxa de resultats dolents resultats.
Es més, ja diumenge, hi haurà equips que voldran que
pergui a Amposta. De totes formes, la notícia no és que
l'Olimpic pergués el seu primer partit, això és normal,
són coses del futbol. La notícia és la lluita que hi ha pel
segon lloc. El cert és que feia molts anys que no es veia
res igual. Vuit equips separats per nou punts, entre ells
un Pinell que s'ha reforçat amb dos fitxatges, un Móra
la Nova que està fent una campanya de cinema i
l’Atmella que amb una política de pedrera està demos-
trant el seu potencial. El Santa Bàrbara, en plena forma,
i els altres equips que estan a l’expectativa i que poden
lluitar per un gran somni: l'ascens. Es el cas del
Corbera, Camarles, Deltebre i Vilalba. La dita podria dir
que els segons seran els primers però no, siguem rea-
listes: l'Olímpic en la jornada 34 serà campió. Bona
defensa,√és regular, té un mister guanyador i una afició
que està amb l'equip. Que un equip com aquest any
l'Olimpic es destaqui en la taula com ja va passar la tem-
porada passada amb el Jesús i Maria mereix una refle-
xió profunda d'aquesta competició on els segons no
tenen premi aquesta temporada amb cap opció a l'as-
cens i la passada solament el tenian els dos primers.
Per què no es pot fer un play final per a l'ascens dels
quatre primers com fa anys que s’efectua a la segona
divisió B. El campionat seria més emocionant, més
taquilles i cada setmana hi hauria més al.licients. Ara,
quina emoció poden tenir els nous equips que estan en
un puny: cap. 
És normal que hagi passat el de les dimissions de la
federació catalana, perquè fan els campionats d'aques-
tes terres i d'altres territoris sense sentit comú. Una
segona regional aquesta temporada que solament té l'e-
moció pels descensos que seran molts per la reestruc-
turació, una altra cacicada, perquè molts equips estan
sentenciats. Quins al.licients tenen per a les següents
jornades. No seria millor un play off final dels deu últims
i que els de millor posició≥juguessin a casa, per exem-
ple?. Si el diumenge l'Olímpic perd, els que van segons
saltaran tant d'alegria que fins i tot els salts poden ser
tan grans que puguin agafar l'Olimpic. Per què no?.

La costa de gener de l’Olímpic
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Ametlla-Flix (15 h)
Móra la Nova-Batea (16.30 h)

diumenge
Amposta-Olímpic (12 h)

Vilalba-Masdenverge (15 h)
Pinell-Roquetenc (15 h)
Perelló-Deltebre (16 h)
Benifallet-Alcanar (16 h)
Horta-S. Bàrbara (16 h)
Camarles-Corbera (16 h)

RESULTATS
16a jornada Segona regional

Batea-Benifallet 1-5

Roquetenc-Deltebre 1-0

Alcanar-Horta 0-0

Perelló-Ametlla 3-2

Masdenverge-Pinell 0-4

Ol. Móra d’Ebre-Vilalba 0-1

Flix-Móra Nova 4-3

Corbera-Amposta 1-0

S. Bàrbara-Camarles 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 16 37 12 41

2. Ametlla 16 32 20 30

3. Pinell 16 36 19 28

4. S. Bàrbara 16 37 23 28

5. Móra Nova 16 31 20 28

6. Deltebre 16 27 16 28

7. Vilalba 16 25 24 28

8. Corbera 16 26 30 28

9. Camarles 16 33 22 27

10. Batea 16 27 34 23

11. Horta 16 24 21 22

12. Perelló 16 30 30 21

13. Amposta 16 18 26 16

14. Benifallet 16 22 34 13

15. Roquetenc 16 18 39 13

16. Flix 16 16 30 12

17. Alcanar 16 14 26 11

18. Masdenverge 16 13 40 6

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-Aldeana (17 h)
Jesús i Maria-Rasquera (16.30 h)

diumenge
Torre Espanyol-Benissanet (15 h)

Ginestar-Catalònia (16 h)
Sant Jaume-Tivenys (15.30 h)

Tivissa-la Galera (16 h)
Godall-Rem. Bítem (15.30 h)

Atlas-la Cava (17 h)
Arnes-Ulldecona (15.30 h)

RESULTATS
16a jornada Tercera regional

Tivenys-Tivissa 3-1

Ulldecona-Campredó 5-3

la Cava-Arnes 0-2

Aldeana-Torre Espanyol 3-0

Catalònia-Jesús i Maria 3-0

la Galera-Godall 2-3

Rem. Bítem-Atlas 0-0

Benissanet-Ginestar 2-0

Rasquera-S. Jaume 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 16 49 14 41

2. Tivenys 16 50 15 37

3. Godall 16 45 22 36

4. Benissanet 16 25 15 32

5. Catalònia 16 30 17 28

6. Ulldecona  16 43 31 25

7. la Galera 16 33 28 24

8. Atlas 16 23 19 24

9. Rem. Bítem 16 26 26 24

10. Ginestar 16 32 27 22

11. Arnes 16 22 25 22

12. Campredó 15 24 30 19

13. Jesús i Maria 15 25 36 18

14. Rasquera 16 31 33 15

15. la Cava 16 15 29 12

16. Tivissa 16 23 48 12

17. Aldeana 16 16 42 12

18. Torre Espanyol 16 5 60 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-la Cava (16 h)
diumenge

Catalònia-Cambrils U (16 h)
Alcanar-Gandesa (16 h)

la Sénia-Torredemb. (16 h)
J. i Maria-Camp Clar (16.30 h)

Valls-Nàstic B (16.30 h)
Salou-Ulldecona (16.30 h)
Canonja-Aldeana (11.45)
Cambrils-Ampolla (17 h)

RESULTATS

16a jornada, Primera regional 

Torredem.-J. i Maria 1-3

Cambrils U.-Alcanar 1-2

C. Clar-Valls 1-0

la Cava-Salou 2-3

Gandesa-la Sénia 0-0

Ulldecona-Canonja 0-2

Ampolla-Catalònia 2-0

Aldeana-Cambrils 2-0

Nàstic-Calafell 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 16 36 15 41

2. Valls 16 28 14 34

3. J. i Maria 16 33 24 28

4. Calafell 16 27 20 28

5. Cambrils 16 21 19 25

6. Catalònia 16 31 23 24

7. Torredem. 16 31 24 24

8. la Cava 16 23 21 24

9. Canonja 16 25 18 23

10. Alcanar 16 21 21 23

11. Ampolla 16 22 25 21

12. Gandesa 16 24 28 19

13. la Sénia 16 12 20 16

14. Ulldecona 16 23 33 16

15. Cambrils U 16 21 24 15

16. Salou 16 18 26 15

17. Nàstic 16 15 26 13

18. Aldeana 16 16 46 9

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Alcarràs-Vista Alegre

Rem. Bítem-Morell (diu 16 h)

S. Ildefons-Catllar

Mollerussa-Marianao

Júpiter-Cerdanyola

Roquetenc-Viladecans (diu16.30h)

Torreforta-Barceloneta

Pub. Cases-Reddis

Cervera-Organyà

RESULTATS

16a jornada, Reg. preferent

Marianao-Júpiter 1-2

Reddis-Cervera 3-0

Viladecans-Torreforta 3-2

V. Alegre-R. Bítem 5-2

Catllar-Mollerussa 1-0

Cerdanyola-Roquetenc3-0

Barceloneta-P. Cases 1-1

Organyà-Alcarràs 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  16 31 17 34

2. Cerdanyola 16 33 20 30

3. Torreforta 16 32 19 27

4. Júpiter 16 23 16 27

5. Cervera 16 23 19 27

6. Reddis 16 29 22 26

7. Viladecans 16 21 16 26

8. Morell 16 20 16 25

9. Rem. Bítem 16 31 34 25

10. Pub. Cases 16 21 19 22

11. Alcarràs 16 19 19 19

12. S. Ildefons 16 13 21 18

13. Marianao 16 22 31 17

14. Mollerussa 16 14 24 16

15. Catllar 16 20 35 16

16. Barceloneta 16 21 24 15

17. Organyà 16 15 29 15

18. Roquetenc 16 16 23 14

Regional preferent

Oscar va marcar el gol de Vilalba, diumenge a Móra d’Ebre.
ME

Els
resultats

de la
jornada

L’Olímpic va perdre el
primer partit de la

temporada, contra el
Vilalba. Oscar Velazquez

va fer el gol (0-1)

Primera derrota
PRÒXIMA JORNADA  

Amposta-Palamós (diu17 h)
Llagostera-Masnou

Vilafranca-Gavà
Reus-Prat

Ascó-Vilanova (17 h)
Manlleu-Balaguer
Cornellà-Terrassa

Castelldefels-Premià
Muntanyesa-Pobla Mafumet

Espanyol-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 20 12 4 4 27 14 40
2. Europa 20 10 6 4 30 21 36
3. Cornellà 20 10 3 7 33 20 33
4. Pobla Mafumet 20 9 6 5 24 18 33
5. Manlleu 20 8 8 4 30 23 32
6. Muntanyesa 19 9 5 5 21 18 32
7.  Reus Deportiu 20 8 7 5 27 16 31
8. Terrassa 18 7 8 3 28 18 29
9. Prat 20 7 8 5 27 23 29
10. Vilafranca 20 8 5 7 24 23 29
11. Espanyol 19 7 6 6 29 18 27
12. Gavà 20 6 7 7 22 26 25
13. Castelldefels 20 5 8 7 14 16 23
14. Balaguer 20 6 5 9 24 31 23
15. Amposta 20 7 2 11 19 33 23
16. Palamós 20 5 6 9 18 24 21
17. Masnou 20 5 6 9 26 33 21
18. Ascó 20 4 6 10 12 31 18
19. Vilanova 20 3 8 9 15 26 17
20. Premià 20 1 8 11 9 27 11

Tercera divisió RESULTATS
20a jornada, Tercera divisió

Pobla M.-Espanyol 1-0
Masnou-Vilafranca 1-2
Gavà-Reus 2-0
Prat-Ascó 3-0
Terrassa-Castelldef. 2-0
Premià-Muntanyesa 0-1
Europa-Amposta 3-1
Balaguer-Cornellà 1-1
Palamós-Llagostera 0-1
Vilanova-Manlleu 1-1

PRÒXIMA JORNADA 
Sants-Tortosa diu 12 h

Blanes-Iberiana
Igualada-Vilassar
Olesa-Peralada

Olímpic C. Fatjó-Montcada
S. Cristobal-Santfeliuenc

Guíxols-Rubí
Vic-Gramenet

Poble Sec-Olot
Rapitenca-Tàrrega diu 12 h

RESULTATS
18a jornada, Primera catalana

Gramenet-Poble Sec 0-3

Tàrrega-Sants 4-1

Iberiana-Igualada 2-4

Vilassar-Olesa 1-0

Montcada-S. Cristobal 1-1

Santfeliu.-Guíxols 2-0

Rubí-Vic 2-2

Olot-Rapitenca 3-1

Tortosa-Blanes 2-2

Peralada-Ol. C. Fatjó 0-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 18 37 18 40

2. Olot 18 31 13 38

3. Tàrrega 18 39 18 35

4. Rapitenca 18 42 20 33

5. Vilassar 18 28 21 31

6. Igualada 18 31 24 30

7. Ol. Can Fatjó 18 25 20 29

8. Peralada 18 28 22 26

9. Rubí 18 21 21 26

10. Olesa 18 24 22 24

11. Santfeliuenc 18 29 29 24

12. Guíxols 18 21 28 23

13. Iberiana 17 24 43 22

14. Tortosa 18 27 30 19

15. Montcada 18 18 24 19

16. Sants 18 13 24 17

17. Gramenet 18 20 35 17

18. Blanes 18 19 31 14

19. S. Cristobal 18 19 34 13

20. Poble Sec 17 14 33 9
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Maria Cotaina va ser meda-
lla d'or en els 50m papallo-
na, amb 29.66 i plata en
els 50m lliures, amb
27.61. En la resta de pro-
ves finalitzava quarta als
100 estils (1.11.19), a tres
centèssimes del podi, i als
100 papallona (1.05.60), a
una centèssima del bron-
ze. Sònia Martínez, en la
mateixa categoria, va
obtenir la medalla de plata
en els 50 esquena amb un
temps de 31.78, finalitza-

va en un meritori quart lloc
en els 100 esquena
(1.08.32), setena als 200
esquena (2.31.39) i nove-
na als 100 lliures
(1.04.21).
La resta de representants
de la nostra entitat van
estar a bon nivell, alguns
millorant marca. Claudia
Sancho va ser cinquena
als 50 braça (37.23),
desena als 100 estils

(1.15.16) i 100 esquena
(1.15.38) i dissetena als
100 lliures (1.06.56).
Les tres nedadores ante-
riors juntament amb Anna
Arnau van participar en els
relleus de 4x100 lliures,
aconseguint una vuitena
plaça amb un temps de
4.15.32, i una sisena en
els 4x100 estils, amb
4.41.76. 
En les proves per neda-

dors nascuts el 1993, Eric
Beltri va ocupar la tretzena
posició en els 100 lliures
(58.81), dotzena en els
200 (2.09.07) i divuitena
en els 50 (27.42). 
Dani Garcia va ser vuité als
100 esquena (1.06.08),
novè als 200 esquena
(2.24.33), desè als 50
esquena (31.09), i dinovè
en els 100 lliures
(1.01.47).

Maria Cotaina i Sònia Martínez
protagonitzen un nou èxit

Maria Cotaina i Sònia
Martínez han propor-
cionat  un nou èxit per
al CN Tortosa al cam-
pionat de Catalunya Jú-
nior d’hivern disputat a
la piscina del CN Grano-
llers el cap de setmana
passat, on obténien la
mínima en la majoria de
proves per al campio-
nat d’Espanya en la ca-
tegoria de 1995.

CLUB NATACIÓ TORTOSA

Va ser al Campionat Júnior d’hivern, disputat a la piscina del CN Granollers

M.V.

El sènior femení va rebre al
C.V.Monjos, capdavanter de
la classificació. Les roquete-
res van demostrar un joc
formidable guanyant per 3-2
amb parcials molt ajustats,
23-25, 25-21, 25-17, 17-25
i 15-11. Aquest partit per a
les visitants era el primer
que perdien en aquesta tem-
porada. D’altra banda, el
sènior masculí va anar al
camp de l'INEF Lleida. Partit
molt complicat per als
roquetencs que van perdre
per un contundent 3-0 amb

parcials 25-14, 25-15 i 25-
21. 
Els ebrencs no van poder fer
gran cosa ja que els lleida-
tans, van demostrar un gran
atac i no van donar opció a
contratacar.
La pròxima jornada, el
sènior femení va al camp del
Cunit, últim de la classifica-
ció, així que partit molt asse-
quible per a les de Roquetes
i el masculí va al camp del
Vilanova. 
El juvenil masculí aquesta
setmana pròxima descansa.

Victòria de prestigi del
sènior femení

CLUB VOLEI ROQUETES

El proper diumenge 16 de gener  el Consell Espor-
tiu del Baix Ebre i l'EMD de Jesús organitzen la sego-
na prova del campionat comarcal de cros del Baix
Ebre dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya 2010-
2011. En total diumenge, al circuit situat entre la ca-
rretera de Jesús a Roquetes, es disputaran dotze cur-
ses d'acord a les categories convocades que van dels
més petits, el patufets nascuts els anys 2005-2006-
2007, fins els juvenils, nascuts els anys 1993 i 1994.
L’inici de les curses està previst a partir de les onze i
mitja del matí.

Campionat Comarcal Jocs Escolars

Cross. Diumenge a Jesús.

Per primer cop, dos jugadors del Tennis tortosa han arribat a
la final de l'open de Reis disputat a les instal·lacions del club de
Tennis Tarragona. Marc Gallardo (C.T. Tortosa) ha estat el campió
de la categoria Benjamí, guanyant la final per 6/4 6/3 a Joan For-
nos (C.T.Tortosa). En Infantils, cal destacar a Quim Sorní i Maria
Lleixà. Tots dos han arribat a Semifinals, perdent amb uns resul-
tats molt ajustats, 3 de 4. 

Èxit del tennis tortosí
TENNIS

D'esquerra a dreta: Agnès Abella (C.H. Ascó), Judit Tor-
tajada, Joana Rieres i Georgina Vila totes tres del C.H. Am-
posta, integrans de la selecció catalana cadet femenina
que brillanment va aconseguir a la ciutat de Càceres la me-
dalla de bronce.

Medalla de bronze de la selecció catalana

Un cop més, arriba a Campredó la ja consolidada
Cursa les II Torres, que inclou en aquesta edició el 4rt
Canicross puntuable per la 5a Lliga Catalana de
Canicross, i la 2a Cursa de Muntanya i Cursa Popular
puntuable pel 4rt Circuit de Curses de Muntanya de les
Terres de l'Ebre. Les competicions tindran lloc a
Campredó el proper diumenge 16 de gener, i es desen-
voluparan durant tot el matí finalitzant a les 13.00
hores amb el lliurament de trofeus i un dinar per a tots
els assistents amb sorteig de regals.
Aquesta segona edició del Circuit de les Terres de
l'Ebre incorpora 20 pobles del territori que protagonit-
zaran cadascun d'ells una de les etapes de la compe-
tició, la qual s'iniciarà a Campredó aquest proper diu-
menge i finalitzarà a Roquetes el 20 de novembre. El
27 de novembre tindrà lloc el lliurament de trofeus. 

Campredó torna a acollir la Cursa Les II Torres

Curses de Muntanya

HANDBOL
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

XAVI MATHEU, DIRECTOR TÈCNIC DEL CLUB NATACIÓ TORTOSA

Xavi Matheu té 31 anys,
licenciat en INEF, i és el
Director Tècnic del Club
Natació Tortosa. Amb mol-
tes dificultats, ha pogut fer
funcionar a nivell esportiu
una entitat que pateix les
limitacions de les
instal.lacions per a poder
treballar de forma adequa-
da. Malgrat això, els resul-
tats són extraordinaris i
com bé va dir en una entre-
vista a Més Ebre, «el club
està actualment en el millor
moment de la seua histò-
ria».
Pregunta: Quan comença
Xavi Matheu a treballar al
Club Natació Tortosa?
Resposta: Va ser al febrer
de l'any 2002. Just des-
prés d'acabar els meus
estudis a l'INEFC de Lleida i
de treure'm el títol d'entre-
nador superior de natació.
P: Podies imaginar que l’e-
volució seria aquesta?
R: Quan vaig arribar l'enti-
tat estava en un bon
moment, tant a nivell social
com esportiu, i per a mi era
un repte aconseguir que
pugués seguir progressant
i evolucionant, sobretot a
nivell esportiu, i m'ho vaig
agafar en molta ilusió i
ganes.
P: Per situar els lectors de
Més Ebre, quan dius que és
el millor moment de la
història per què ho conside-
res d’aquesta manera?
R: Em refereixo principal-
ment a nivell de resultats.
Tenim més nedadors que
mai a Campionats de
Catalunya de totes les
edats. 5 nedadors han tin-
gut mínimes i han participat
a Campionats d'Espanya, 2
nedadores, Maria Cotaina i

Anna Aïda Martí han acon-
seguit medalles a
Campionats d'Espanya. A
més Anna Aïda va aconse-
guir una medalla a uns
Campionats d'Europa júnior
i va ser finalista als Jocs
Olínpics de la joventut
aquest estiu, a més de pos-
seïr diversos rècords
d'Espanya i anar convoca-
da amb la selecció catalana
i espanyola en diverses
ocasions.
P: La limitació per les ins-
tal.lacions és una dificultat.
No obstant, també un esti-
mul per haver de fer més
esforç i més sacrifici...
R: És cert que la natació és
un esport sacrificat, i has
de ser disciplinat i humil per
millorar. Entrenem 6 dies a
la setmana amb el grup de
competició, i de vegades
doblem sessió. Però també
és veritat que la recompen-
sa i la satisfacció d'aconse-
guir fites esportives ajuda a
poder superar millor els
problemes i dificultats que
sorgeixen durant la vida.
Per això, a més d'entrenar i
competir el que intentem
és formar persones que al
marge de la natació tinguin
èxit en altres aspectes de
la vida. La prova és que la
majoria dels nedadors i
nedadores que entrenen
més tenen un nivell acadè-
mic en els estudis alt o molt
alt. De totes formes amb
millors instal.lacions i hora-
ris crec que no faria falta
que nedadors i nedadores
destacats del club hagues-
sin de marxar al CAR o
altres centres per seguir
nedant, com ens està pas-
sant avui en dia.
P: Què arribin, un somni? 

R: Fa 9 anys, quan vaig
entrar al club, ja em deien
que farien una piscina nova
a curt termini. 9 anys des-
prés estem entrenant a la
mateixa piscina, amb una
petita millora (a partir d'a-
questa temporada) amb els
horaris d'entrenament,
encara que continua sent
insuficient. També s'ha par-
lat molt del projecte de la
nova piscina, però el cert
és que de moment no arri-
ba. És un tema que no ens
hi podem obsessionar per-
què cada vegada que hi
confiem ens emportem un
desengany. A més, no
depén de nosaltres, encara
que ho estem esperant "en
candeletes", ja que ho con-
siderem del tot necessari
per poder seguir creixent.
P: Els campionats estatals
absoluts en els que ha par-
ticipat el club darrerament,
són la punta de l’iceberg de
l’entitat en aquest moment?
R: Es podria dir que si, ja

que per primera vegada hi
han participat 2 nedadores
en proves individuals i un
equip de relleus, una fita
mai assolida pel club. A
més hem fet un gran
paper...
P: Quines virtuts creus que
ha de tenir un entrenador a
la natació?
R: Primer ilusió i que t'agra-
di la feina, ja que impliques
més de 300 dies a l'any a
entrenar. És una feina que
has d'estar moltes hores a
peu de piscina i et passes
molts dies l'any fora de
casa per les competicions
de les diferents categories.
Després has de saber
adaptar-te als recursos que
tens, i a les condicions dels
teus nedadors. El que a uns
els pot funcionar a d'altres
no. Tenir ganes d'aprendre
cada dia, ser ambiciós i no
perdre la motivació. I això
transmetre-ho al grup. La
natació és un esport en que
la tècnica és la clau per

nedar més ràpid. No ser-
veix de res nedar molts de
metres si no els nedes bé.
Jo sempre intento donar un
entrenament de qualitat,
més que de quantitat. I evi-
dentment el tema psicolò-
gic és imprescindible. No
és un esport gaire divertit,
però que té moltes coses
bones i que provoquen
gran satisfacció. Has d'in-
tentar buscar reforçaments
positius, reptes assequi-
bles, i donar confiança als
nedadors. Moltes vegades
has de fer tant de psicòleg
com d'entrenador.
P: Heu hagut de treballar
molt dur per arribar fins
aquí?
R: La veritat és que si. No
sols els tècnics, sinó també
els pares, que porten als
seus fills diariament a entre-
nar i competir a unes hores
que no són les més ade-
quades. També els mem-
bres de la junta, que ens
deixen treballar als tècnics

en confiança i tranquilitat, i
això t'ajuda molt, i treballen
dia a dia per millorar el
club. I sobretot els neda-
dors i nedadores. He tingut
la sort de trobar-me un
grup molt bo a nivell espor-
tiu i humà, que han confiat
en mi, m'han motivat i
m'han facilitat molt la feina.
P: Garantia de futur del
club natació amb la base
existent?
R: El fet de no tenir les ins-
tal.lacions i horaris que
desitjariem fa que no
puguem tenir tota la base
que voldriem. De totes for-
mes la gent que puja segur
que donaran molts d'èxits a
l'entitat els propers anys.
P: A més, també estàs tre-
ballant al centre tecnificació
d’Amposta. Un gran pas
endavant, sense dubte.
R: Si. Axel Muller, el direc-
tor del Centre de
Tecnificació, m'ho va pro-
posar i ho he pogut compa-
ginar amb les altres feines
que tinc. He començat
aquesta temporada amb
ilusió en un grup de 13
nedadors i nedadores de
La Ràpita, Amposta i 2
nedadores de Tortosa que
s'han incorporat enguany. I
de moment estic força con-
tent. Són nois i noies de 3r
d'ESO fins a 2n de batxille-
rat que tenen una adapta-
ció curricular que els per-
met entrenar cada dia de
11.30h a 13.30h a la pisci-
na municipal d'Amposta
sense perdre hores de clas-
se. A més de la beca d'en-
trenament, també tenen
beca de transport i de
dinar. Tenim molts recursos
i bones condicions per
entrenar.
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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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Primentons i Tomates ens proposa aquesta setmana un arròs amb ànec, de la mà d’en Rai López i Amado Cebolla, 
la cuina ens agrada cada dia més

Ingredients

Arròs
un magret d’ànec
una ceba
llorer
un pebrot verd
un pebrot roig
sal
una carlota
oli
pebre

Aqusta setmana ens
ha visitat en Rai López,
del  Restaurant Del ta -

Park de Camar les,  en
Rai, un vell amic del nos-
tre programa ens va pro-
posar fer  un p lat  molt
ebrenc, un arròs amb
ànec i  a ix í  ens va que-
dar...

Li treurem la pell a l 'à-
nec per ta l  de min imi t -
zar el greix de la recep-
ta, el daurarem amb un
bon ra ig d 'o l i  d 'o l iva
verge extra amb dues
fu l les de l lorer,  un cop
daurat ,  h i  a feg irem la
ceba, el pebrot roig, el
pebrot  verd i una carlo-
ta tal lada, anirem reme-
nant durant una estona i
hi afegirem una cul lera-
deta de p imentó ver -
mell, ho deixarem coure,
remenant de tant  en

tant, f ins que es-

t igue ben sofregi t ,  un
cop sofregit, hi afegirem
un l itre d'aigua, ho sala-
rem una mica i  quan
aranque a bul l i r  ho dei -
xarem de 25 a 30 mi -
nuts per tal que l 'ànec l i
done e l  seu sabor i  no
ens quedi  massa dur,
després h i  afegirem
l'arròs i ho deixarem du-
rant uns quinze minuts,
total 45 minuts. 
Per acompanyar us re -
comanem un vi negre de
la Terra Alta, per això de
fer país.

La recomanacíó: si vo-
lem menjar un bon ànec,
no ens hem de moure
del nostre territori, l locs
com el Restauran Delta-
Park, ens està oferint un
ànec de gran qualitat.

«Primentons i Tomates». Avui: Arròs amb ànec

En Rai López del
Restaurant Delta-
Park ens mostra la
facilitat per fer un
arròs amb ànec, un
plat típic de la cuina
del seu restaurant
que no hem de dei-
xar de visitar 

REDACCIO

Primentons i Tomates, el programa gastronòmic de Canal TE.
ME

El programa gastronòmic de les Terres de

l’Ebre ens apropa cada setmana la millor cuina

casolana del nostre territori de la mà 

d’Amado Cebolla

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.

Martí Marin, Mª dels Angels Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (Camarles) 977470010

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

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

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Xavier Ferre - Lluis Ferre       Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

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

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs                   Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

(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

21º 10°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Domini de l'ambient assolellat en general, amb alguns intervals de núvols
alts i prims de matinada que com a molt deixaran el cel poc ennuvolat.
Independentment, a punts de la Depressió Central hi haurà alguns estrats
baixos, que localment deixaran el cel molt ennuvolat fins a mitja tarda. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Més altes, sobretot les màximes. Hi haurà una marcada inversió tèrmica.
Les mínimes voltaran entre 2 i 7 ºC al Pirineu, al Prepirineu, a la depressió
Central i al Prelitoral nord, entre 5 i 10 ºC a la resta del Prelitoral i al litoral
nord, i entre 7 i 12 ºC a la resta del litoral.
Les màximes estaran entre 13 i 18 ºC al Pirineu, al Prepirineu i a la depres-
sió Central, i entre 17 i 22 ºC al litoral i al Prelitoral. 

Visibilitat 
Bona en general tret de la Depressió Central, on serà entre regular i dolen-
ta a causa de la formació de boirines i bancs de boira que podran persistir
fins a migdia. 

Vent 
Bufarà fluix en general, de component sud al centre del dia i amb terral
matinal i nocturn. A l'interior hi haurà moltes estones de vent variable.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
terral fluix matinal i nocturn. Vent de component sud fluix amb algun cop
moderat al centre del dia.
Entre arrissada i marejol. 

Costa Central: 
terral fluix matinal i nocturn. Vent de llebeig i migjorn fluix amb algun cop
moderat al centre del dia.
Entre arrissada i marejol. 

Costa Daurada: 
terral fluix matinal i nocturn. Vent de component sud fluix amb algun cop
moderat al centre del dia, entre llebeig i migjorn.
Entre arrissada i marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui gaudiràs  de millores  en l'àmbit professional,
d'entrada  potser  no vegis  molt clar , però   des-
prés  t'adonaràs  que serà  quelcom  molt adient
al teu  caràcter i objectius .

Taure
20/4 al 19/5

Gaudiràs   d'un  bon dia  amb algun  amic  ,
també  és possible  que entre  tu i alguna  amis-
tat  sorgeixi  l'amor  , és  a dir , que  si no ets  tu
el que  tindrà  aquest  sentiment, serà  l'altre.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui una persona de gran  saviesa  obrirà
els teus ulls i incrementarà  la teva filosofia
de vida i la teva comprensió  envers  els sen-
timents  i l'espiritualitat.

Cranc
22/6 al 21/7

La Lluna  està  transitant  pel teu signe  rep
uns aspectes  molt positius , per això  estaràs
molt sociable , diplomàtic i xerraire , i et  rela-
cionaràs  amb persones  de tota  mena.

Lleó
22/7 al 22/8

Hi haurà algun problema  amb uns diners  que
esperaves  rebre  avui , o bé  avui  et diran  que
de moment  no rebràs  uns diners  amb els
quals  comptaves  en un futur  pròxim .

Verge
23/8 al 21/9

Pots rebre  un increment  econòmic . També
milloraran  les relacions  amb  alguna  amiga,
germana  o familiar  del sexe femení, que  és
possible  que et  vinguin  a visitar.  

Balança
22/9 al 22/10

Milloren  les relacions  familiars  sobretot
amb les dones  de la teva família, amb  les
quals  gaudiràs d'una  conversa agradable  i
molt sentimental.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui  és possible  que algú  et necessiti per-
què facis de cangur dels seus fills . Gaudiràs
de bones  idees  per millorar  les teves fei-
nes.

Sagitari
21/11 al 21/12

Treballaràs amb molta  energia ,però  als teus
superiors  els pot  molestar  que vulguis  fer
les coses  a la teva  manera  i que vagis  a la
teva. Molèsties  a les cames.

Capricorn
21/12 al 19/01

Els problemes , que segurament  tindran a
veure  amb l'economia , et vindran  de perso-
nes  amb les quals  convius  inclosa  la pare-
lla , o dels socis.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui la teva parella  o la persona  amb la qual
convius  t'acusarà  que no saps  compartir i
que necessita més  la teva ajuda , i és que  últi-
mament   evites les seves  responsabilitats. 

Peixos
19/2 al 20/3

Avui pot ser  el millor  dia des de fa força
temps , estaràs  molt sociable i encantador,
i la gent gaudirà  de la  teva conversa  plena
de saviesa. 

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
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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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Però aquesta contra no va
de lliçons, o si més no, no
sóc jo qui la donarà.
Aquesta contra va de
l'Escarabat Verd, una guia
alternativa que, de moment,
circula per Internet a través

de la xarxa social Facebook
i que ens ofereix la possibili-
tat de gaudir dels esports
d'aventura al Delta de l'Ebre
d'una manera sostenible i
conscienciada amb el medi
ambient. Tot això està fran-
cament molt bé, tot i que el
que m'ha portat fins aquí ha
estat tindre la possibilitat de
conèixer al seu creador,
Xavier Torta, un rapitenc de
42 anys amb una història de
vida exemple de superació i
a qui la paraula crisi segur
que no li afronta tant com a
un altre. Un escarabat verd
com a símbol de resurrec-
ció és el logo de la guia i
també podríem dir-ho, de la
seva vida. Una vida que als
disset anys va veure com
tot canviava d'un dia per a
l'altre, tornant de treballar
amb la seva moto, un cotxe
no el va veure i el va atrope-
llar deixant-lo greument
ferit. En aquells temps estu-
diava electrònica industrial,
però va haver de deixar-ho
ja que entre operacions i
recuperació va passar-se
quatre anys en habitacions

d'hospitals i quiròfans. Va
estar a punt de perdre un
braç, però ja en aquell
temps, el 1986, van acon-
seguir implantar-li de nou, i
tot i que ha perdut mobilitat,
que li ha suposat comptar

amb una minusvalia de per
vida, en Xavier a hores d'ara
ens pot saludar amb una o
l'altra ma, els metges ho
van aconseguir. Passat
aquest traumàtic episodi
vivencial, en Xavier lluny de
desesperar-se i tirar la tova-
llola va decidir continuar
endavant, va començar a
treballar en el món de la
publicitat i amb els anys va
obrir una petita agència
publicitària amb un altre
soci, durant molt temps tant
un com l'altre van treballar
dur pera aconseguir mante-
nir el negoci. Désprés
d'anys guanyant molts
diners van decidir separar-
se i tancar l'empresa.

Durant el temps en que
Xavier va treballar en publici-
tat no va deixar de practicar
esports d'aventura tenia
que recuperar tots aquells
anys perduts després de
l'accident i el contacte amb
la natura el feia sentir lliure.
I és en el moment en que
tanca l'agència que decideix
dedicar-se al que sempre li
havia agradat, l'esport d'a-
ventura. Així, un cop més,
demostrant que qui vol pot,
es va treure el títol de tècnic
d'esports de muntanya,
esdevenint el primer titulat
amb minusvalia. Va prepa-
rar-se a consciència per
superar les proves i va utilit-
zar tota la seva creativitat

per superar els escolls amb
els que es podia trobar. A
hores d'ara qui es posa a
les seves mans per gaudir
de la natura i de l'esport es
troba amb un mestre de
cerimònies, especialitzat en
barrancs, que es sent segur
i fa sentir segur. En definiti-
va, cal que expliqui perquè
he escollit aquesta contra?

No, em contesto a mi matei-
xa, no cal. 
Si per cada deu persones,
només una, llegint aquest
article, és capaç de canviar
la perspectiva davant l'at-
mosfera asfixiant en la que
ens movem en els últims
temps i emprendrre allò que
tingui en ment, nois, noies
això està fet!

L’Escarabat Verd

Fa temps que em ronda
una cosa pel cap, real-
ment em preocupa. No
hi ha dia que en algun
moment no surti el tema
de la crisi. Com un man-
tra es repeteix el molt
malament que estem,
que això va a pitjor, que
no ens en sortirem. Bé,
em preocupa que final-
ment ens ho arribem a
creure de tal manera
que oblidéssim que real-
ment nosaltres i ningú
més som els amos de la
nostra vida, que si tenim
un somni o un objectiu
aquest és realitzable
amb molt d'esforç i tre-
ball, però realitzable. No
és cosa de la crisi que
per a aconseguir el que
vols t'ho hagis de treba-
llar, això ha estat així
tota la vida, mai s'ha
parlat de que es regali
res!

Aquest insecte en l’antic Egipte simbolitzava la resurrecció, el protagonista d’aquest article n’és un clar exemple

REDACCIÓ

Xavier Torta fent espeologia.
Cedida

Especialitzat en barrancs, aquest home va

haver de passar unes dures proves per

aconseguir-ho. Convertint-se en el primer

tècnic amb minusvalia de tota Espanya

X. Torta, tècnic d’esports de muntanya

EL FACEBOOK, UN POU D’EXPERIÈNCIES

Tornant del bar on treballava als disset anys
per treures alguns diners va patir un

accident de moto que gairebé el mata, «no
portava casc, en aquells temps eren cars i no

en tenia tothom»

Portar casc als 80 no era obligatori

                  


