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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Malestar dels comerços del
centre d'Amposta «per
l'acumulació d'obres».

P5

La Policia Local de
Tortosa posa 780
denúncies en el primer
any complet d'aplicació de
l'ordenança de civisme.

P6

Societat

Aquest cop, Paüls veu
passar de llarg els bous.

P9

Esports

Lluís Fornés, davanter fins
ara al Roquetenc, nou
jugador del CD la Cava.

P11

Les declaracions del nou delegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, que qualificava el nou Hospital Regional “d'engany”
i les de Francesc Sancho, que el definia de “fum”, han aixecat la polèmica al territori. El nou secretari d'Estratègia i
Comunicació del Departament de Salut de la Generalitat, Francesc Sancho, anunciava que la construcció del nou hospital
de Tortosa es retardarà en relació al calendari previst i avançava que caldrà elaborar un nou calendari d'execució d'acord
amb l'Ajuntament de Tortosa i els sectors implicats. Els altres partits polítics, tots a una, declaren que no acceptaran un
“aprimament en la salud pública ebrenca”. P3

Retard no acceptat

El president, fins fa poques setmanes, de la Federació Catalana de Futbol i actualment
responsable de la seua junta gestora, Jordi Casals, va estar a Canal TE en el progra-
ma de dilluns passat, el Més Esport, que presenta i dirigeix Michel Viñas. Casals va
exposar la seua versió «dins del que puc dir a hores d’ara, fins la campanya» del que
s’ha comentat les darreres setmanes sobre la seua gestió. El president de la gestora
de la FCF va respondre, d’aquesta forma, a l’exdelegat ebrenc, Joaquim Del Pino, un
dels 18 directius que va dimitir de la junta de la Federació. L’entrevista fou molt segui-
da pels directius i aficionats ebrencs. P10

Jordi Casals, a Canal TE
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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. 

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant a la nostra web:
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Tortosa torna a tenir Joventuts
d'Esquerra Republicana de
Catalunya (JERC). El passat dia
7 de gener un grup de joves
compromesos amb la nostra
ciutat i amb el nostre país vam
decidit engegar un projecte
engrescador, fresc i, sobretot,
molt il·lusionant: refundar les
JERC de Tortosa.
Solem queixar-nos que les polí-
tiques que porten a terme els
nostres ajuntaments no van
prou encarades a la joventut,
que no disposem d'infraestruc-
tures d'oci, d'entreteniment, de
llocs on fer trobades, que ens
toca marxar fora per trobar
sortides professionals, som un
dels sectors de la societat que
més patim la crisi econòmica
actual i no rebem suport de
cap tipus. És per això que ja és
hora d'alçar la nostra veu i fer
que siga escoltada i tinguda en
compte. Som joves, sí, però
tenim inquietuds i no volem
retrocedir a l'hora de denun-
ciar el que no ens agrada i de
dir la nostra per millorar-ho.
Així, des de les JERC de
Tortosa tenim la voluntat de
sumar esforços perquè les
nostres reivindicacions arriben
a bon port i aconseguim con-
solidar un projecte sòlid i com-
petitiu a Tortosa. Volem fer
despertar el jove tortosí i el
volem animar que se senti
identificat i partícip del nostre
ideari. Cal fer esment, com no,
de la ideologia que uneix la
gent que formem part de les
JERC: l'independentisme.
L'Estat espanyol exerceix una
brutal pressió fiscal sobre el
nostre país, robant-nos
22.000 milions a l'any (3.000
euros per català i any), que ens
ha portat a una situació d'asfí-
xia econòmica que, sumada a
la crisi econòmica mundial, no
permet que Catalunya puga
avançar ni millorar. I cada dia
ens demostra amb múltiples
exemples que amb ells, els
espanyols, no podem ser
nosaltres mateixos: sentències
com l'”amputació” de l'Estatut,
amb pràctiques de genocidi
tals com l'abolició de la immer-
sió lingüística, que deixa la nos-
tra llengua en un estat de mar-
ginació molt perillós per a la
seua supervivència, no perme-
tent-nos competir oficialment
amb la nostra selecció, inver-
tint molt menys en infraestruc-
tures a Catalunya que a altres
indrets de l'Estat, promovent -i
val a dir que amb excel·lents
resultats- actituds i campanyes
catalanofòbiques, etc.

D'aquesta manera, ja no volem
formar part d'aquest circ, per-
què acabarà amb les nostres
tradicions, la nostra llengua, la
nostra cultura i, en definitiva, la
nostra nació catalana. Volem la
independència dels Països
Catalans: de Salses a
Guardamar i de Fraga a Maó.
Per tant, des de les JERC de
Tortosa, engegarem actes i
campanyes rebutjant les deci-
sions que vagin en contra dels
interessos dels catalans i expo-
sant els múltiples avantatges
que ens comportaria tenir un
Estat propi dins de la UE.
Evidentment el nostre progra-
ma no només es basarà en
aquest estira i arronsa, també
celebrem amb actes, trobades
i concerts les festivitats típi-
ques de la nostra cultura (la
Diada Nacional, Tots Sants,
Sant Joan, etc.), així com
dates assenyalades (el dia de
la dona treballadora, el dia de
la SIDA, etc.). Finalment, des
de les JERC de Tortosa no ens
queda res més que no siga
esperonar, aixorejar i animar el
jovent a participar de totes les
activitats que durem a terme i
a implicar-se en la mesura
desitjada amb el nostre projec-
te tan il·lusionant, fresc i llami-
ner. La política no ens ha de fer
por, al contrari, cal que els
jóvens ens involucrem en políti-
ca ja que, com deia l'escriptor
Joan Fuster “la política, o la fas
o te la fan” i no hi ha ningú que
conegui millor els nostres pro-
blemes que nosaltres matei-
xos. Abans que res, som
jóvens som i som independen-
tistes, i aquest és i ha de ser el
nostre denominador comú. Hi
haurà matisos i diferents punts
de vista sobre les coses, però
això creiem que només pot ser
positiu i enriquidor per al
col·lectiu. Disposem ja de
diverses vies de contacte: el
Facebook (Jerc Tortosa), el
twitter (JERC_Tortosa), el lloc
web (www.jerc.cat/tortosa), el
blog (jerctortosa.blogspot.com)
i el correu electrònic (jerctorto-
sa@gmail.com). Vos animem a
tots els jóvens de Tortosa i de
les Terres de l'Ebre a visitar-
nos i dir-nos les vostres
impressions, opinions i sugge-
riments i vos convidem, altre
cop, a participar de totes les
accions que duguem a terme.
VISQUEN ELS PAÏSOS CATA-
LANS LLIURES!!!

Emili Alcoverro i Balart
Secretari d'organització de les

JERC de Tortosa

Renaixement de les JERC de Tortosa

Opinió

«No podem continuar venent fum», i apel·lant a
una política «realista» i «possibilista», explica-
va el nou secretari d'Estratègia i Comunicació
Francesc Sancho, «si no tenim prous recursos
econòmics per fer un projecte en un any pot
ser l'haurem de fer en dos, però això no vol dir
que no es pugui fer». 
Segons el calendari que va anunciar l'anterior
Govern de la Generalitat, durant el primer
semestre de 2011 s'havia d'adjudicar la redac-
ció del projecte del nou Hospital de Tortosa a
l'equip d'arquitectes que va guanyar el con-
curs d'idees, les obres havien de durar tres
anys i s'establien sis mesos mes per instal·lar
tot l'equipament. 
Ara el nou Govern afirma que fins al 2015 pro-
bablement aquest projecte no serà una reali-

tat. 
Aquest “retardament” ha estat  el primer motiu
de reacció per part de la resta de partits polí-
tics al territori, tots han volgut expressar la
seva opinió al respecte, i manifestar el seu
desig que el delegat del Govern treballi no per
justificar el retard en la construcció de
l'Hospital Regional, sinó per aconseguir que
aquesta inversió sigui una realitat. 
Mentre l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, dema-
na prudència en relació al nou hospital i la
"complicitat de tothom" per tirar-lo endavant;
el PSC entra una moció en defensa de la cons-
trucció del nou hospital i anuncia una oposició
exigent per no fer marxa enrere. Queda clar,
que estem davant d'un retard polèmic i no del
gust de tothom.

Editorial

En el punt de mira

Ens deia el President Mas que a la seva
administració volia “els millors”. Ja se
sap que això dels millors és segons els
ulls amb què es mira. És evident, però,
que el cas del desplegament del Govern
a l'Ebre, i més concretament amb el
nomenament de Delegat del Govern,
aquesta proclama no és compleix en cap
cas, almenys als meus ulls.
Tots saben, i sinó ja els ho dic jo ara
mateix, que Xavi Pallarés i jo mai hem
pensat igual, ni hem fet les mateixes
coses, ni de la mateixa manera, ni tan
sols les intencions són les mateixes.  De
fet sempre he proclamat, i proclamo
també avui, que si d'alguna cosa estic
content és de ser totalment diferent de
Xavi Pallares. És, en conseqüència ben
lògic, que per a mi, és el pitjor Delegat
del Govern que puguem tenir a l'Ebre.
Això, però, no treu que avui li doni l'enho-
rabona i li desitgi sort i encert. 
El President de la Generalitat ha nomenat
a tots els Presidents territorials de CiU.
Quina casualitat que aquests siguin els
millors. És aleshores ben clar que amb
aquestes designacions el que busca és
el control polític al territori, d'acord amb
els interessos del seu partit. Veurem
però, si  aquests interessos són els del
país i del nostre estimat i necessitat terri-
tori. 
És indiscutible que Xavi és una persona
que ha fet grans mèrits per a CiU i que
compleix a la perfecció aquest perfil. És
treballador i espavilat sense cap dubte,
però ningú em sabria enumerar un sol fet
seu en benefici de Catalunya,  del  nostre
territori o de la seva gent. Ara és la seva
oportunitat.
Avui, però, és el nostre Delegat del
Govern, també el meu. Ho és en un

temps difícil i molt complicat on cadascú
ha de treure el millor de si mateix i, a
més, tenir sort. Xavi sap que pot ser el
Delegat de tots o ser només el guardant
dels interessos de CIU al territori. Ell ha
de triar. 
Si la tria és la de ser el Delegat del
Govern de tots, fins i tot jo estaré al seu
costat. És la seva oportunitat, però
també ho és, per necessitat, la de la
gent de l'Ebre. Seria en conseqüència  la
nostra obligació donar-li aquest suport
pel bé de la nostra gent i de la nostra
societat, més en aquests temps que ens
toquen viure.
Avui, el meu desig és donar-li l'enhorabo-
na al nou Delegat. Voldria, però, que
entengués el que li vull dir.  I és que és el
nostre Delegat del Govern. Sí, el de
“tots”. 

JOAQUIM PALADELLA CURTO 
ALCALDE DE BATEA. 

Enhorabona Xavi!!! Però ara ets el delegat

Opinió
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PISOS NOUS

2 HABITACIONS

EN VENDA O LLOGUER

Aquesta setmana, el direc-
tor dels serveis territorials
de Salut en funcions a les
Terres de l'Ebre, el socialis-
ta Ismael Roldán, ha presen-
tat la dimissió davant les
recents declaracions de res-
ponsables del nou Govern
sobre el projecte de cons-
trucció del nou Hospital a
Tortosa. Roldán ha explicat
que va demanar la rectifica-
ció d'aquestes afirmacions i
que en no produir-se,
aquest dimarts va presentar
la dimissió irrevocable.
Roldán ha recordat al detall
tot el calendari que ha
seguit el procés per cons-
truir un nou Hospital i consi-
dera inadmissible que 'el
treball de molta gent es con-
sideri fum i un engany'.El
PSC a les Terres de l'Ebre
també ha lamentat les acu-
sacions llançades. El grup
municipal socialista a
Tortosa presentarà al pro-
per ple una moció per recla-

mar 'la urgent necessitat' de
construir el nou centre sani-
tari. Joan Sabaté, portaveu
del PSC al consistori, ha
demanat a l'alcalde, Ferran
Bel, que 'lideri la capitalitat i
la responsabilitat de Tortosa
amb el territori' per exigir
que es construeixi el nou
equipament 'tal com havia
engegat l'anterior Govern'.
De la mateixa manera, el
portaveu del grup municipal
d'ICV a l'Ajuntament de
Tortosa, Jaume Forcadell,

també ha anunciat que pre-
sentarà una moció per
reclamar el compliment dels
compromisos adquirits pel
Departament de Salut de
construcció del nou
Hospital de les Terres de
l'Ebre. 
Forcadell ha assegurat que
la moció busca un pronun-
ciament institucional i unitari
de totes les forces políti-
ques tortosines per defen-
sar la construcció d'un equi-
pament necessari pel terri-

tori. El Partit Popular de
Catalunya (PPC) també ha
rebutjat qualsevol possible
retard en la construcció. El
diputat ebrenc del PPC,
Joan Bertomeu, ha assegu-
rat que el nou centre sanita-
ri és un 'equipament absolu-
tament necessari' pel terri-
tori, i que no entenen com
el nou Govern es pot plante-
jar 'posar-lo al sac de les
mesures d'austeritat'.  El
republicà Gervasi Aspa ha
demanat a CiU que freni la

seva incontinència verbal
perquè ja no estan a l’oposi-
ció i el que ara han de fer és
governar amb responsabili-
tat. 
Així, per a ERC les declara-
cions de Pallarès responen
al desconeixement dels trà-
mits fets fins ara. Des de el
grup convergent, l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, ha
fet una crida a la responsa-
bilitat en relació al futur nou
hospital al temps que ha
reclamat "la complicitat de

tothom" per fer-lo realitat.
En relació a les crítiques
sorgides de determinades
formacions polítiques sobre
els terminis de construcció,
l'alcalde ha demanat "el
mateix respecte institucio-
nal que hi va haver quan qui
avui governa estava a l'opo-
sició" i ha recordat que des
de l'Ajuntament de Tortosa
"no vam fer batalla política
malgrat que fa quatre anys
van plantar el cartell d'o-
bres". "No pot endarrerir-se
allò que encara no ha
començat -ha dit Ferran Bel.
El que hem de fer és que
vagi a una major velocitat.
Però, per molt que es vul-
gui, al 2015 no es pot arri-
bar de cap de les maneres."
L'alcalde ha fet notar que "ja
en moments de bonança
econòmica va quedar clar
que el nou hospital no
podria finançar-se directa-
ment del pressupost de la
Generalitat i que s'havia de
buscar un sistema alterna-
tiu, amb la implicació de
l'Ajuntament", referint-se al
Consorci d'Inversions
Públiques constituït entre
els ajuntaments de Reus,
Amposta i Tortosa.
Finalment, Bel ha recordat
que aquesta inversió depas-
sa el Departament de
Sanitat, ja que ha d'estar
validat pel Departament
d'Economia, i que la redac-
ció del projecte no pot des-
lligar-se de la seva execu-
ció.

Polèmica entorn la construcció del nou
Hospital de les Terres de l’Ebre

El titular la setmana
passada era que Salut
confirmava que el nou
Hospital es retardaria.
«Apel.lant a una política
realista, no podem con-
tinuar venent fum». Ha
donat pas a la primera
crítica cap al nou
Govern de la
Generalitat.

Els diferents partits polítics ebrencs rebutgen qualsevol retard en l’execució del projecte

Crítics amb les declaracions de Pallarès que el qualificava «d’engany» i de Sancho, que el definia de «fum»

REDACCIÓ

Polèmica política arran les declaracions del nou delegat, Xavier Pallarès.
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Per tant, Gómez i Comes
treballaà colze a colze al
costat de Pallarès. 
El regidor de l'Ametlla de
Mar compta amb una exten-
sa i perseverant trajectòria
política dins de
Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC). Partit

del qual ha format part des
de la Joventut Nacionalista
de Catalunya (JNC), a la
qual sempre ha estat vincu-
lat. A més, ha exercit fins
ara com a regidor al consis-
tori calero (CiU) i represen-
tant local i comarcal de
CDC, a més de gerent pro-
vincial durant una bona tem-
porada. Per tal de prendre
possessió del nou càrrec,
aquest 19 de gener, ha tin-
gut lloc un ple extraordinari
on Joan Pere Gómez i
Comes ha renunciat a les
regidories que encapçalava
al consistori calero. El relleu
l'ha agafat Albert Medrano,
que entoma la responsabili-
tat al 100% de la regidoria
d'Esports, després d'haver
estat Vicepresident del
Patronat Municipal
d'Esports. D'altra banda, l'e-
quip de govern reestructu-
rarà les responsabilitats de
les altres dues regidories.
“Ara mateix tinc una barreja
d'emocions, per una banda

la immensa alegria i orgull
pel fet que la meua gent
m'hagi fet una confiança tan
important, i per l'altra la tris-
tor que em produeix deixar
de treballar directament pel
poble que m'estimo. En tot
cas emprenc aquest nou
camí amb la màxima il·lusió
i vocació de treball per les
meues Terres, les Terres de
l'Ebre, i pel meu país
Catalunya. Finalment vull
agrair a totes les persones
que m'han acompanyat
durant aquest anys, que
són part importantíssima
d'aquesta gran noticia, per
damunt de tot als com-
panys i companyes de
l'Ajuntament, i sobretot al
meu alcalde, amic i mentor
l'Andreu Martí.”, ha explicat
Joan Pere Comes i Comes.
Per la seva part l'alcalde del
municipi, Andreu Martí, es
mostra satisfet per aquest
nomenament, tot i perdre
un dels pilars del govern
municipal.

Joan Pere Gómez i Comes, nomenat
Responsable de l’Oficina del Delegat

Després de conèixer les
darreres setmanes que
el nou delegat del
Govern al Territori seria
Xavier Pallarès, Joan
Pere Gómez i Comes,
regidor d'Urbanisme,
Relacions amb les
U r b a n i t z a c i o n s ,
Joventut i Esports ha
estat nomenat
Responsable de
l'Oficina del Delegat del
Govern de les Terres de
l'Ebre.

El regidor d’Esports, Joventut, Urbanisme i Relacions amb les Urbanitzacions deixa l’Ajuntament

REDACCIÓ

Gómez ha estat nomenat Responsable de l’Oficina del Delegat 
del Govern de les Terres de l’Ebre.

Cedida

El sindicat agrari Unió de
Pagesos (UP) denunciarà
Carrefour al servei d'or-
denació de la distribució
de la direcció general de
Comerç per una pre-
sumpta venda a pèrdues
de taronges. La cadena
de supermercats ofereix
aquest mes de gener el
quilo de taronges a 0,50
euros (3 euros la bossa
de sis quilos), un produc-
te que es cotitza a 0,13
euros al productor, 0,73
euros el quilo als mer-
cats centrals de distribu-
ció i 1,41 euros el quilo
al consumidor final,
segons els preus setma-
nals d'origen i destí de la
direcció general de
comerç interior del
Ministeri d'Indústria. 

Unió de Pagesos
denuncia la

cadena Carrefour

Els veïns de l'Entitat
Municipal Descentralitzada
(EMD) de Jesús podran
estrenar a l'abril un dels
equipaments més llarga-
ment reivindicats en el
poble, sobretot entre els
més joves. 
Les obres de la piscina i
de la zona esportiva nova
ja han començat i avan-
cen segons el ritme pre-
vist. El complex polies-
portiu s'està construint
en uns terrenys munici-
pals adjacents a la carre-
tera entre Roquetes i
Jesús, i en les últimes
setmanes ja s'han
començat a aixecar els
murs del que serà una
pista poliesportiva cober-
ta. 

Les obres de
l’EMD de Jesús,

en marxa

Aquesta setmana, Adam
Tomàs, candidat a l'alcaldia
d'Amposta, ha informat mit-
jançant el seu bloc que ja
està operativa la bústia que
permetrà a la ciutadania
dipositar qualsevol tipus de
suggeriment que tingui
com a objectiu millorar la
ciutat. Segons Adam
Tomàs,“les opinions de la

gent ens són de gran utilitat
per afrontar els reptes que
té Amposta. Volem que tot-
hom participi de la definició
dels objectius que ens ser-
viran per encarar els dies
que vindran després del 22
de maig”. Amb aquesta
nova eina s'obre l'oportuni-
tat perquè la gent pugui
expressar-se de manera

anònima. Adam Tomàs con-
sidera que “les idees més
enginyoses per fer créixer
la ciutat poden sortir de la
mateixa gent, i és per això
que cal escoltar totes les
veus abans de tancar un
programa electoral”.
Aquesta bústia es pot tro-
bar a la façana del local
d'Esquerra, situat a l'avin-
guda de la Ràpita, 2,
d'Amposta. 

Adam Tomàs activa una bústia per
recollir propostes

Enginyoses de la gent d’Amposta
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Unes obres que ara s'han
agreujat amb l'aixecament
d'un nou carrer, el
Calderon de la Barca, que
ha deixat aïllats els veïns i
comerciants de la zona
afectada. “El motiu de la
convocatòria és denunciar
tot un conjunt d'obres
necessàries a la ciutat,
però mal planificades en la
seva execució, ja que
s'han realitzat totes con-

juntament, quan s'haurien
pogut escalonar”, ha expli-
cat el portaveu del grup
municipal, Antoni Espanya.
Es tracta, concretament
d'un seguit d'actuacions,
finançades amb el fons

FEDER, que afecten als
carrers Miquel Granell,
Verge de Montserrat,
Mestre Homs, Cervantes,
Calderon de la Barca,
Navarra i Inocencio
Montagut, i les de l'apar-

cament de la plaça del
Mercat, que han col·lapsat
la zona comercial centre.
“Denunciem que aquestes
obres, que es van iniciar
abans de la campanya de
Nadal, s'haguessin pogut

fer una darrera l'altra o
agrupades,  evitant la pro-
ximitat física per evitar
aquest perjudici al comerç
local”, ha explicat
Espanya, tot  lamentant
que “molts comerciants
han titllat la campanya de
nefasta per la dificultat
dels accessos”. 
El dirigent socialista
també s'ha fet ressò que
durant l'execució de les
obres «no hi ha hagut cap
interlocutor entre veïns i
comerciants, i
l'Ajuntament». 
“La majoria ens han dit
que no saben on adreçar-
se per resoldre els proble-
mes”, ha apuntat. A més,
a tot això cal afegir el que
és un greuge comparatiu
amb altres noves zones
comercials de la ciutat, on
l'Ajuntament ha habilitat
espais d'aparcament gra-
tuït, una iniciativa que no
s'ha tingut en compte al
centre. 

El PSC recull “les queixes dels veïns i
comerciants per les obres d’Amposta”

El PSC d'Amposta s'ha
fet ressò de «les múlti-
ples queixes» que ha
rebut per part dels
comerciants per la
«mala planificació de
diferents obres als
carrers del centre de la
ciutat, que han provocat
un greu perjudici en la
campanya de Nadal». 

“Denuncien la mala planificació”

REDACCIÓ

El portaveu socialista, Antoni Espanya, diu que les s’haurien pogut fer escalonadament.

Cedida

La festa de Sant Antoni
de Mas de Barberans
tindrà lloc el proper dis-
sabte 22 de gener de
2011. 
El programa d'activitats:
10.30h, muntatge del
ramer a la zona dels res-
taurants; 18.00h, aparei-
xen els dimonis pels
carrers del poble;
18.30h, els dimonis dan-
sen a la plaça de l'esglé-
sia. Marxa tothom a l'es-
planada dels restaurants i
allí la filadora dansa per
salvar Sant Antoni, es
crema el ramer, es reci-
ten els versos, es canten
jotes,es balla la jota
masovera, es menja
panoli i es beu mistela per
celebrar el triomf del bé
sobre el mal. Finalment,
un ball popular.

Festes de Sant
Antoni al Mas de

Barberans

Francesc Sancho ha
renunciat aquest dissab-
te durant un ple extraordi-
nari a l'alcaldia de
l'Ampolla, després de vint
anys. 
L'ebrenc ha estat nome-
nat secretari d'Estratègia
i Coordinació del
Departament de Salut
que, si bé no és incompa-
tible amb l'alcaldia, sí que
ho és en termes de dedi-
cació. Amb un discurs
emotiu ple d'agraïments,
de disculpes, però també
de peticions, Sancho s'ha
acomiadat dels prop de
mig centenar de veïns de
l'Ampolla que aquest dis-
sabte han volgut assistir
al ple. El substituirà a l'al-
caldia Paco Arasa.

Sancho deixa
l’alcaldia de
l’Ampolla

L'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha
aprovat, en junta de
govern, concedir una prò-
rroga de tres mesos a
l'empresa adjudicatària de
les obres d'adequació de
l'espai interior de l'edifici
neoclàssic de l'Església

Nova, destinat a sala d'ex-
posicions i a Oficina de
Turisme. El contracte d'o-
bres va ser formalitzat el
23 de juliol de l'any pas-
sat amb un termini d'exe-
cució de tres mesos i
quinze dies, per la qual
cosa l'actuació havia d'es-

tar finalitzada el passat
mes de novembre. Però
un replantejament tècnic
de l'obra ha motivat el
retard en la finalització de
les obres: “els serveis tèc-
nics municipals van obser-
var la necessitat d'unes
millores en la consolidació

de l'edifici i en altres qües-
tions tècniques, com la
xarxa de desguassos plu-
vials o la instal·lació elèc-
trica, així com variacions
en l'espai d'arxiu, que no
estaven contemplades ini-
cialment, i, aprofitant les
obres que s'estan fent,

vam decidir fer aquestes
modificacions al projecte i
aplicar aquestes millo-
res”, explicava l'alcalde
de la Ràpita, Miquel
Alonso. Així,  el consistori
ha hagut de sol·licitar a la
Direcció General de
Cooperació Local l'atorga-
ment d'una pròrroga de
les obres fins al proper 23
de març. 
I és que el projecte es
financia amb càrrec al
Fons estatal per a l'ocupa-
ció i la sostenibilitat local,
dins la convocatòria del
2010.

La finalització de les obres de l’Església Nova,
a la Ràpita, haurà d’esperar tres mesos més

L’Ajuntament confia que l’edifici ja pugui obrir al públic el proper estiu

 



DIVENDRES 21
DE GENER

DE 20116
terres de l’ebrediarimés

ebre
www.mesebre.cat

www.lonada.com

La major part d'actua-
cions (5.533) correspo-
nen a l'àmbit de trànsit,
seguit de policia admins-
trativa (5.171), seguretat
(4.524) i policia assiten-
cial (918). El 2010 ha
estat el primer any sencer
d'aplicació de l'Ordenança
del Bon Ús de la Via
Pública i dels Espais
Públics, amb 780 actes
aixecades per infraccions,
la majoria de les quals per
molèsties ocasionades
per sorolls (20%), consum
i tinença de drogues
(13,7%), posar cartells en

llocs no habilitats o fer
pintades (11,5%), deterio-
rar el mobiliari urbà
(7,4%), o per no recollir
els excrements d'animals
(4,3%) amb 36 sancions.
L'inspector en cap de la

Policia Local, Jesús
Fernández, que ha presen-
tat la Memòria de la
Policia Local 2010 acom-
panyat de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i del
regidor de Seguretat,

Jordi Folqué, ha afirmat
que l'Ordenança del Bon
Ús de la Via Pública s'ha
revelat com una bona eina
per combatre les actituts
incíviques i millorar la con-
vivència ciutadana.
L'alcalde, de la seva
banda, ha recordat que
aquest mandat acaba
complint amb el propòsit
inicial de consolidar un
cos policial modernitzat,
que ha incrementat la
seva plantilla de 52 a 62
agents, i ha destacat la
proactivitat dels agents i
la percepció de millora de
servei ciutadà. La plantilla
de la Policia Local de
Tortosa té una mitjana d'e-
dat de 42,7 anys i està
formada per un inspector
en cap, 2 sotsinspectors,
1 sergent, 6 caporals i 52
agents. L'aposta per la
policia de proximitat està
assolida, amb cobertura a
tots els barris i pobles de

la ciutat. En l'àmbit de
trànsit, les sancions per
incompliment de
l'Ordenança Municipal de
Circulació (OMC) han estat
un total de 10.175, un
7,6 per cent més que
l'any 2009. Les multes de
la zona blava (11.512)
han baixat un 6,5 per
cent, fruit de la millora del
servei, que ara gestiona
BASE. 
Els cotxes retirats per
grua han ascendit a
1.943. Un increment des-
tacable ha estat el nom-
bre de controls preventius
de vehicles (347), un
66,8% més, que ha supo-
sat controlar 23.209 uni-
tats amb un resultat de
1.514 sancions i 154
vehicles immobilitzats. Els
accidents de trànsit s'han
estabilitzat a la baixa 538
(549 el 2009), amb
menys ferits greus (11) i
cap víctima mortal.

La Policia Local de Tortosa incrementa
un 13% els serveis el 2010 

La Policia Local de
Tortosa va fer un total
de 16.146 interven-
cions durant tot l'any
2010, fet que represen-
ta un increment del
13,2 per cent respecte
l'exercici anterior. 

I sanciona vora 800 persones per incivisme

REDACCIÓ

Roda de premsa per oferir les xifres.

Cedida

El ministre d'Indústria,
Miguel Sebastián, ha
advertit aquest dimarts
en declaracions a l'ACN
que si el govern espanyol
no és capaç d'assolir un
acord amb cap dels terri-
toris on hi ha candidats
per acollir el cementiri
nuclear finalment 'haurà
d'actuar' i prendre una
decisió de manera unila-
teral. Segons el ministre
en aquests moments l'e-
xecutiu de José Luis
Rodríguez Zapatero
encara busca una 'solu-
ció de consens', però
aquesta situació no es
pot allargar de manera
indefinida perquè la crea-
ció del cementiri nuclear
és 'important per a
Espanya'.

La decisió d’on
ubicar el

cementiri no es
pot demorar

La  gerent de CDC a les
Terres de l'Ebre, Mercè
Santmartí, ha estat nome-
nada directora general de
Pesca. Santmartí és el
segon alt càrrec del
govern procedent de les
Terres de l'Ebre, després
del de Francesc Sancho
com a secretari
d'Estratègia i Coordinació
del Departament de
Salut. De la mateixa
manera que Sancho, que
va ser delegat del govern
a l'Ebre, Santmartí havia
format part de l'adminis-
tració territorial amb el
govern de Jordi Pujol.
Concretament, la gerent
de CDC va ser directora
dels serveis territorials
de Benestar i Família.

Santmartí,
directora de

Pesca

Els serveis territorials
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural (que agrupen dues
conselleries del govern
anterior) tindran dos seus
a les Terres de l'Ebre: una
serà a Tortosa i l'altra, a
Amposta. 
Fins ara, a Tortosa hi ha
els serveis territorials

d'Agricultura, però el
govern va decidir instal·lar
els de Medi Ambient a la
capital del Montsià com
una mesura de reequilibri
territorial. El govern de
CiU mantindrà aquesta
decisió malgrat la retalla-
da pressupostària. “No
tancarem els serveis de
Medi Ambient a Amposta,

sinó que els reforçarem
amb els d'Agricultura”, ha
explicat el delegat del
govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès. 
En el cas de Tortosa, els
serveis territorials
d'Agricultura s'ampliaran
amb els de Medi Natural.
Tot i que hi haurà dos
seus, Pallarès ha deixat

clar que només hi haurà
un director de serveis
territorials, que amb tota
probabilitat serà l'ampostí
Pere Vidal. 

La seu d'Amposta es va
inaugurar el 2006, tot i
que Medi Ambient ja esta-
va a Amposta des del
2002.

Agricultura i Medi Ambient, dos
seus a les Terres de l’Ebre

El govern de CiU mantindrà aquesta decisió malgrat la crisi
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Josep Caparrós, candi-
dat a l'alcaldia, afirma
que “la Ràpita anirà
endavant i farà front a la
situació econòmica que
vivim però, per fer-ho
possible necessitem la
implicació de tota la
societat rapitenca,
necessitem anar tots
junts perquè les condi-
cions estan i natros
tenim les eines per
desenvolupar-les, això
sí, sempre de la mà dels
rapitencs i rapitenques”.

En aquesta línia,
Caparrós explica que
durant aquestes setma-
nes faran trobades amb
els representants de les
entitats i associacions

perquè “creiem realment
que la democràcia
comença al poble i que
els polítics hem de
conèixer i recollir la seua
voluntat”. 

Si bé l'objectiu principal
d'aquestes trobades és
prendre el pols a la
societat rapitenca,
segons Josep Caparrós,
un altre objectiu és
“explicar a les entitats i
associacions què hem
fet i què podem fer si
tenim el seu suport, per-
què si els demanem la
seua confiança un dia
cada 4 anys també hem
de passar comptes quan
s'acaba una legislatura”.
Les trobades sectorials
s'han encetat amb els
representants de dife-
rents col·lectius socioe-
conòmics del municipi,
com els comerciants, els
transportistes o el sec-
tor educatiu, i continua-
ran periòdicament amb
tots els sectors rapi-
tencs.

Esquerra pren el pols a la 
societat rapitenca

Esquerra la Ràpita ha
engegat una sèrie de
trobades sectorials
amb institucions, enti-
tats i associacions del
municipi per poder
conèixer de primera
mà quines són les seves
inquietuds, les seves
necessitats i els seus
objectius per afrontar el
futur.

Josep Caparròs creu que l’opinió i la implicació dels sectors socioeconòmics són clau

Una sèrie de trobades sectorials han de permetre exposar les necessitats i objectius

REDACCIÓ

Josep Caparròs, candidat per ERC a l’alcaldia de la Ràpita
CEDIDA

La diputada tortosina de
CiU, Meritxell Roigé, serà
la portaveu del partit en la
Comissió de Territori i
Sostenibilitat. 
Aquest serà el principal
càrrec que ostentarà una
de les tres diputades
ebrenques de la federació
nacionalista després de la
constitució, aquest pas-
sat dimecres de les
comissions del Parlament,
amb CiU presidint-ne onze
de les 21 en total. 
La resta de diputades de
les Terres de l'Ebre, Mila
Fernàndez i Annabel
Marcos, també formaran
part d'altres comissions

amb diferents responsabi-
litats. 
Així, la tortosina
Fernàndez serà vicepresi-
dent de la Comissió
d'Ensenyament. 
Per la seva banda, la dipu-
tada ampostina, Annabel
Marcos, serà secretària
de la Comissió de Salut.
D’ altra banda, el doctor
Albert Gómez i Sorribes,
actualment director adjunt
de l'àrea bàsica de salut
(ABS) Tortosa Oest, serà
nomenat la setmana
vinent com a nou director
dels serveis territorials
del Departament de Salut
a les Terres de l'Ebre,

segons han confirmat
fonts de la Delegació del
Govern a l'ACN. 
La dimissió presentada
pel director de serveis
nomenat l'anterior man-
dat, Ismael Roldan, arran
la polèmica pel creuament
de declaracions sobre el
projecte de nou hospital
regional i la seva viabilitat,
ha fet que el Govern
posés sobre la taula el
nomenament de Gómez.
El nou responsable del
Departament al territori,
de 56 anys, va començar
com a metge de família
en poblacions del
Montsià.

La diputada tortosina de CiU, Meritxell Roigé, portaveu del
partit en la Comissió de Territori i Sostenibilitat

El principal càrrec que ostentarà una de les tres diputades ebrenques

La Plataforma en
Defensa de la Terra Alta
ha demanat a
l'Ajuntament d'Horta de
Sant Joan, amb majoria
de CiU, que aprofiti la
sinèrgia política amb el
nou Govern per pressio-
nar i evitar que s'instal·li
el parc eòlic dels
Pesells. Des de l'agrupa-
ció recorden que amb
CiU a l'oposició, el seu
portaveu, Oriol Pujol, va
presentar una moció al
Parlament perquè es res-
pectés el 'No' a la
instal·lació que va donar
suport el 80% del veïns
del poble. També exigei-
xen que es recuperi l'in-
forme desfavorable que
va fer arribar el consisto-
ri al Departament
d'Economia. 
Des de l'Ajuntament,
estudien la presentació
d'un recurs i critiquen
que l'exconseller Nadal
firmés el decret d'apro-
vació pocs dies abans
de plegar.

Pressió per evitar
que s’instal.li el
parc eòlic dels

Pesells

La Diputació de
Tarragona ha aprovat
concedir 34.509 euros
a onze municipis del
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre per a
actuacions d'impuls
ambiental. Aquests ajuts
de la institució supramu-
nicipal s'aplicaran per a
diverses millores arreu
de la demarcació, com
ara la gestió i la conser-
vació d'espais fluvials, el
condicionament de sen-
ders o les millores pai-
satgístiques. Les sub-
vencions, que s'han dis-
tribuït en funció del pres-
supost de cada projecte
o la població del munici-
pi, s'afegeixen a altres
ajuts similars que la ins-
titució atorga de manera
periòdica, amb l'objectiu
de donar suport als
municipis en matèria
ambiental i contribuir
així a la millora de la sos-
tenibilitat al territori.

La Diputació de
Tarragona

concedeix ajudes
a l’Ebre

«Explicar a les entitats i associacions què hem fet i

què podem fer si tenim el seu suport, perquè si els

demanem la seva confiança un dia cada 4 anys també

hem de passar comptes al final de la legislatura»

Suport
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Amb motiu de la “Diada
de Mossèn Sol”, durant
els dies 28 i 29 de gener,
des de l'Associació
Amics dels Josepets s'ha
organitzat tota una série
d'activitats per celebrar
la Diada. 
Així, el dia 28 a partir de
les 20h hi haurà la pre-
sentació dels actes per
tal de celebrar la restau-
ració de la Cripta del
Temple de la Reparació.
Els assistents podran
gaudir d'un video explica-
tiu, així com d'un concert
coral a càrrec del Cor
Flumine. 

Pel que fa als actes del
dia 29 de gener, aquests
començaran amb la
Santa Missa presidida pel
Bisbe de Tortosa, Javier
Salinas i amb la possible
assistència del Nunci
Apostòlic, concelebrada
amb membres de la
Germandat de Sacerdots
Operaris i altres sacer-
dots de la Diòcesi. 
A continuació, visita a la
Cripta, al Col.legi Sant
Josep i acabarà amb un
dinar de germanor a un
restaurant i amb d’altres
activitats que estan pre-
vistes. 

“Antigament, a les festes d’hivern del poble es feia la matança del porc i també bous”

Roquetes, imatge d’un cupó

L'Organització Nacional de
Cecs (ONCE), seguint la línia
encetada d'il·lustrar els
cupons del seu sorteig diari
amb imatges de poblacions
de totes les comunitats
autònomes, ha triat
Roquetes perquè sigui la
imatge del bitllet correspo-

nent al pròxim dia 24 de
gener. En el cas de les
Terres de l'Ebre, aquest
mes sortiran a la venda els
cupons de Roquetes,
Ulldecona i la Sènia, i ja ho
han fet els bitllets amb imat-
ges de l'Ametlla de Mar i
d’Alcanar. 

La Creu Roja Joventut ha
manifestat públicament a
través d'un comunicat el
seu agraïment a totes
aquelles entitats que van
fer possible que 102
infants i joves de les
Terres de l'Ebre, a través
dels Reis Mags d'Orient,
gaudissin d'una gran diada
de Reis. “Sabem que
molts ciutadans i ciutada-
nes, comerços, empre-
ses, entitats, centres
escolars i mitjans de
comunicació us van ajudar
a reunir i transportar
aquests regals i van fer
realitat el somni dels
infants. És per això que us
demanem que els feu arri-
bar la nostra més sincera
gratitud”. 
Aquests són: Mc Donald's
Tortosa, Plasticos
Castella, Viena,
S u p e r m e r c a t
HiperSimpley, Gràfics
Impressions Digitals,
Comerç Zona Centre
Tortosa, Punt Jove de la
Biblioteca de Jesús,  Club
de Leones Tortosa,
Publiart, Ajuntament de
Tortosa,  Policia Local,
Brigada Municipal,
Academic, L'Imact, La Veu
de l'Ebre, Cop d'Ull, Diari
MésEbre, Emissora
Municipal de Tortosa,
Ràdio Antena Caro,
Imagina Ràdio, Ràdio Flaix
Bac, Serveis socials de
Tortosa, Roquetes i
Camarles, Càritas, Llar
d'infants Creu Roja,
Col.legi Teresià, CEIP El
Temple, CEIP Cinta Curto,

CEIP Ferreries, Hospital
Verge la Cinta de Tortosa,
Majorets i Banda de
Cornetes tambors de
Deltebre, Banc de Sang i
Teixits de les Terres de
L'Ebre, Associació Juvenil
Obre't Ebre, Associació de
Dones de Xerta, grup el
Jackabeeab, David
Espinós, Olga Ester
Besolí, Ester Curto, Mª
Pau Bertomeu, Oficina
Local de Creu Roja
Deltebre, Associació
A t z a v a r a - A r r e l s ,
Associació Nepal-Aki,
Mans Unides, Associació
Lo Golafre, Biblioteca
Marcel.lí Domingo, Centre
Obert Xirinxina de
Roquetes,  Gascó, Progat
Tortosa,  Unicef, Vehicles
VH10, Bar la Tertúlia,
Comercial Cid, Llibreria
Bloccentre la
Cava/Deltebre, Gaiters de
l'Aguilot, la Mandragora,
Conficon, i moltes altres
persones anònimes que
han fet la seva aportació a
la activitat més tradicional:
la recollida i la sensibilitza-
ció de la Joguina
Educativa, realitzada sota
el lema “Juguem-hi.Els
drets dels infants, el deure
dels adults”. La Creu Roja
tampoc s'ha oblidat de
tots voluntaris/àries que
van col.laborar en la cam-
panya, i també per aquells
que sofreixen, aquells que
no tenen, aquells que no
saben quin demà els espe-
ra .... Així, des de Creu
Roja Joventut se'ls desitja
un venturós 2011.

«Gràcies per fer-ho possible»

La primera decepció va arri-
bar amb la negativa per part
de la Generalitat a la petició
formulada per Camarles per
fer bous, el desembre pas-
sat. En aquell moment, el
que era delegat del Govern
a les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, va explicar que el
motiu pel qual el Govern
Català no va aceptar la peti-
ció del municipi era degut a
que “l'Ajuntament no va
recòrrer al criteri d'excep-
cionalitat sinó que va dema-
nar permís per fer bous tots
els anys en unes dates en
què no ha quedat demostra-
da la seua tradicionalitat”.
Ara, en aquesta ocasió,
serà el municipi de Paüls qui
es quedarà sense fer bous
a excepció de les dates de
festa major. Basant-se en la
nova llei que regula la cele-
bració de correbous a
Catalunya aprobada el pas-

sat 22 de setembre,
l'Ajuntament va sol·licitar a
la delegació del Govern a
l'Ebre poder fer bous
aquest proper cap de set-
manaa mb motiu de la festa
de Sant Antoni que arrenca-
va el pasta amb diverses
activitats. L'alcaldessa del
municipi, Júlia Celma, ha
plantejat en tot moment que
la seva petició venia donada
perquè “antigament, a les
festes d'hivern del poble, es
feia la matança del porc i
també bous”. Amb el temps

s'han anat recuperant mol-
tes iniciatives populars com
la matança o ensenyar a fer
coquetes als més menuts i
ara els faltava recuperar els
bous. Aquest cop, l'encarre-
gat d’explicar els motius
pels quals no podran tenir
bous a la festa, ha estat el
recent anomenat delegat
del Govern, Xavier Pallarés,
que ha comentat en una reu-
nió mantinguda aquesta set-
mana amb Celma i amb la
Penya Taurina del municipi
que no podrà ser per la

“falta documentació i que
amb tants pocs dies per
davant impossible resoldre-
ho”. 
Tot i la situació, el delegat ja
ha manifestat que “hi ha
voluntat política perquè la
nova llei no siga un proble-
ma sinó la solució”. El que
no va caure tan bé a la
Penya Taurina de Paüls, va
ser quan Pallarés va argu-
mentar que “si a Paüls han
estat 60 anys sense fer
bous per Sant Antoni, ara
no vindrà d'un més”.

Aquest cop, Paüls veu passar 
de llarg els bous

Els bous tornen a ser
notícia aquesta setmana
a les Terres de l'Ebre.
Aquest cop el municipi
de Paüls ha estat el
segon en demanar cele-
brar la festivitat de Sant
Antoni amb bous i també
el segon municipi en
quedar-se sense ells. 

REDACCIO

El Bisbe de Tortosa,
Javier Salinas,

presidirà la Santa
Missa del dia 29

Paüls.
cedida

Dos dies de Festa per celebrar la
«Diada de Mossèn Sol»

L’Associació Amics dels Josepets ha organitzat diverses
activitats entre el dia 28 i 29 de gener per a la Diada
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Jordi Casals va donar la
seua versió aclarir tots els te-
mes que se li van plantejar.
D’entrada, el president actual
de la gestora, considera que
«hi ha algunes persones que
tenen interés en tornar a la

Federació i que no accepten
que a la presidència estigui
jo, procedent del futbol mo-
dest».

Casals creu que «ha estat
una campanya orquestada i
organitzada i que la veritat no
entenc. Hi havien qüestions,
com contractes dels que
s’està especulant, que havien
quedat per parlar-ne ara, al

mes de gener. No obstant, a
hores d’ara, s’aprofiten se-
gons quins temes per intoxi-
car-ho tot, amb uns interes-
sos concrets».

El president de la gestora
va estar diumenge al matí al
camp de l’Amposta, en el par-
tit del filial contra el líder Olím-
pic, i també al camp de la Ra-
pitenca. Per la tarda, a Bítem,

va veure el duel de la Prefe-
rent entre els locals i el Mo-
rell. I per avui divendres hi ha
prevista una trobada amb di-
rectius del nostre futbol. «Tot
per informar del que ha pas-
sat i de la meua versió. No
puc dir més en aquests mo-
ments. Quan estem en cam-
panya, ja podré oferir més ar-
guments i és que ho tinc tot
documentat».

Jordi Casals va parlar d’un
vicepresident que ha estat un
dels que «també ha incitat»
que hi hagués aquest movi-
ment. No va voler aclarir qui
és però se li va escapar el
nom d’Andreu. I va exposar
que «cal veure com va acabar
el Benavent i com està ara
l’Ascó». Va argumentar la in-
versió de Xina i també els di-
ners destinats a la Fundació
Cruyff «són per a uns cursos
que s’efectuaran en els pro-

pers anys i dels que la despe-
sa ja està coberta», expli-
cant, a més, que l’afer de la
Mutualitat, amb intervenció
d’Angel Maria Villar, va ser
una «bona negociació» per-
què de «més de 2 milions
d’euros, hem deixat el deute
en 1.400.000, que ha cobert
la FEF i que s’aniran amortit-
zant amb els anys. El futbol
català ha d’estar agraït a la
FEF pel que ha fet, digui el
que es digui», comentava Ca-
sals que va assegurar que la
Mutualitat seguirà sent gratuï-
ta i que «té un bon servei as-
sistencial».

La versió de Jordi Casals

Tal com vam anunciar la
setmana passada, Jordi
Casals va estar a Canal
TE en el programa Més
Esport que es va poder
veure dilluns passat. Els
directius i aficionats de
les Terres de l’Ebre van
poder saber l’opinió del
que fins fa poques set-
manes ha estat el presi-
dent de la FCF i que ara
és al capdavant de la
gestora. 

ACTUALITAT

El president de la gestora de la Federació Catalana de Futbol va estar a Canal TE

M.V.

L’Amposta va empatar amb
el Palamós, diumenge passat
(2-2). Era un partit amb doble
valor en la lluita per allunyar-se
de la zona de descens i, mal-
grat que l’Amposta fou superior
al primer temps, quan va tenir
opcions clares i va avançar-se
en el marcador, un Palamós
efectiu va empatar poc abans
del descans en la seua única
arribada i va fer l’1-2 arran d’un
penal dubtós, ja a la represa. La
segona meitat va ser més ober-

ta, fins l’1-2. A partir d’aquell ins-
tant, l’Amposta va pressionar i
va tenir premi amb l’empat,
amb gol del mag Gustavo. San-
du tindria l’opció però el 2-2 fou
definitiu. Demà l’Amposta, que
fa cinc jornades que no guanya
(1 punt de 15) visita l’Espanyol:
«és un partit diferent, en un
camp de gespa natural davant
d’un equip jove i ràpid i contra el
que, conscients que serà com-
plicat, hem de fer-nos forts i re-
flectir amb un resultat positiu la

millora de les darreres jorna-
des. Veig bé l’equip, amb ganes
de guanyar un partit. Hem de ju-
gar amb tot també recordant la
darrera derrota al seu camp».
Yelamos, sancionat, és baixa.
Delta Spa, amb aportació de
40000 euros, incrementa el
seu suport com a patrocinador. 

L’Amposta visita l’Espanyol B
Va empatar amb el Palamós (2-2) quan va merèixer més

TERCERA DIVISIO

La Rapitenca va cedir dos
punts diumenge passat, con-
tra el Tàrrega, en un duel
entre dos equips que lluiten
per les places d’ascens (1-
1). Els rapitencs van marcar
l’1-0 (Callarisa), i van perdo-
nar el segon gol en un duel
que va ser intens i obert,
amb un Tàrrega que contraa-
tacava. 
Però no es va produir la
sentència local, tot i existir
ocasions i es va pagar car.
L’àrbitre, que no va agradar

a ningú, no va veure un penal
a l’àrea visitant que, en el
cas de xiular-se, hagués
hagut de significar l’expulsió
del jugador visitant. El resul-
tat, en aquell instant, era d’1-
0. El Tàrrega, que va fer
també els seus mèrits,
empataria poc després.
La Rapitenca segueix en la
quarta plaça a dos punts del
seu darrer rival que és ter-
cer. 
En la jornada vinent visita el
cuer, el Poble Sec. Un partit

que es repeteix després d’a-
quell històric dia, llavors a la
Bàscula, que va acabar amb
empat a dos, amb el gol de
Juanma i que va significar,
posteriorment, l’ascens a
Tercera. 

No ha de ser un partit tram-
pa i és que els barcelonins,
fins ara, només han guanyat
un partit a casa (contra el
Tortosa). Els ebrencs s’hau-
ran d’adaptara una confron-
tació queés complicada.
Raül i Kuki, sancionats, són
baixa. Caldrà esperar l’evolu-
ció d’Hugo i Edgar, amb
molesties durant la setmana. 
L’equip rapitenc tenia previst
visitar dimecres el Perelló,
en el Trofeu Felicidad, amb
motiu de les festes.

Compte amb els partits trampa
La Rapitenca es desplaça diumenge (12 h) al camp del cuer, el Poble Sec

MV

PRIMERA CATALANA

Jordi Casals va estar al programa de Michel Viñas, Més Esport.
CANAL TE

Santi Palanca, tècnic de la Rapitenca.

El Tàrrega va empatar en
els darrers minuts en un
partit en què els rapitencs
van perdonar la sentència

Sap a poc

L’Amposta juga al camp
de l’Espanyol B.

Demà (18 h)

Avui divendres, en acabar
l’informatiu, es podrà

tornar a veure
l’entrevista (23 h)

Redifusió 

El Tortosa va perdre a
Sants (2-0) en un partit contra
un rival directe en l’objectiu de
fugir de les places comprome-
ses de la taula. El Tortosa va
anar de menys a més i al se-
gon temps va oferir una altra
resposta, reclamant un penal
amb el 0-0 i tenint altres op-
cions posteriors per empatar.
No obstant, el Sants fou més
resolutiu i, amb el marcador

favorable, va saber llegir el
partit, decidint amb el 2-0. La
notícia negativa fou la lesió
d’Albert Arnau, a la mitja hora
de joc. El Tortosa, que fa cinc
jornades que no guanya i ja
porta set desplaçaments sen-
se puntuar fora, està com-
promès (prop del descens) i
necessita punts. Diumenge
rebrà un dels rivals més com-
plicats: el Tàrrega. 

Cinc partits sense guanyar i set derrotes fora

PRIMERA CATALANA

El Tortosa rebrà el Tàrrega,
diumenge (17 h)

Aquesta setmana ha
estat a Canal TE Jordi
Casals, president de la
Federació Catalana de
Futbol fins fa poc i ara
responsable de la ges-
tora que la regirà fins
el març. Una entrevista
que ha tingut un segui-
ment ampli com hem
pogut comprovar i que
va servir-li a Jordi Ca-
sals per poder oferir la
seua versió sobre els
comentaris que l’han
esquitxat i que han su-
posat la dimissió de
18 directius.

Es possible que els
telespectadors de Ca-
nal TE, a hores d’ara,
s’ho mirin tot plegat
amb indiferència.

Estava clar que Ca-
sals contrarestaria tot
el que s’havia dit fins
ara i que argumentaria
que té documents per
aclarir-ho. Va fer el que
li corresponia.

I també pot estar
clar que el que s’havia
exposat la setmana
abans i el que s’ha co-
mentat sobre la seua
gestió segurament
també pot tenir els
seus fonaments.

Massa interessos
creats o per crear? 
És possible.  
I que ara potser s’ha
de canviar la direcció
establerta i que abans
ja podia anar bé i ara
no?. També és possi-
ble. 

Per tant, cadascú,
del que ha sentit a Ca-
nal TE, que pensi el
que cregui oportú. 
Nosaltres hem com-
plert informativament.  

La resposta

L’opinió de Michel
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L’Ampolla va visitar el Cambrils amb l’esperança de poder enca-
denar un altre resultat positiu, després de la victòria contra el Ca-
talònia. Però no va poder ser i és que va trobar-se amb un Cam-
brils que va oferir l’altra cara de la moneda. La de l’equip que té
més possibilitats de les que la seua classificació indica. 

Els cambrilencs van fer l’1-0 en un primer temps en què a l’Am-
polla va costar-li entrar en la confrontació. A la represa, els de Co-
taina van oferir simptomes de millora mentre el partit s’obria i el
Cambrils, més replegat, buscava el contraatac. El visitant J.Anto-
nio va tenir la gran ocasió per establir l’empat. La seua rematada
va evitar-la el porter local. La dinàmica va poder canviar. Però no
va ser d’aquesta forma i el Cambrils va sentenciar amb el 2-0.
Caldrà seguir patint per fugir de la zona compromesa.

L’Ampolla es troba amb un altre
Cambrils, el que no perdona

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va empatar contra el Cambrils Unió (2-2). Va ser
un partit igualat, disputat amb intensitat i en el que els jesu-
sencs van millorar respecte la segona part de l’Ampolla. No
obstant, va ser a intermitències i amb poca claredat ofensiva
per moments. El Cambrils U, que reacciona després d’una
eterna ratxa negativa, va avançar-se amb el 0-1. Un penal
comès pel porter del Cambrils sobre Aleix va significar l’1-1,
obra del pichichi. A la represa, una incursió d’Albert va com-
portar una centrada que Pau va aprofitar per fer el 2-1. Tot es
posava de cara, però els de Talarn no van tenir l’agressivitat
suficient per sentenciar. El Cambrils, amb el partit incert, van
empatar amb un lliure indirecte. Malgrat tot un altre penal ha-
gués pogut donar impuls als jesusencs. Però Aleix va fallar. 

El Catalònia no pot aclarir la seua
situació a la classificació

La Sénia estrenarà la gespa artificial
diumenge contra el líder

PRIMERA REGIONAL

PRIMERA REGIONAL

El Jesús i Maria va guanyar el
Camp Clar (2-1) en la darrera
jornada de la primera volta. Els
de Torres van sumar una nova
victòria i, d’aquesta manera,
van frenar el líder que portava
fins a deu victòries seguides.
El Camp Clar, amb crisi interna
i dimissió a la banqueta d’Isaac
Fernandez (va debutar José F.

Mora), va presentar-se amb di-
verses baixes. Sigui com vul-
gui, el Chelsea ebrenc va ser
superior al primer temps, quan
va dominar i va tenir nombro-
ses ocasions, fent l’1-0 amb
gol de cap de Jesús Ferreres,
el pichichi (12). A la represa, el
partit va estar més obert; el
Camp Clar va intentar-ho, amb

més profunditat. I així va gau-
dir de dues ocasions. El partit
va ser més obert. Els visitants
van poder empatar amb un
tret de Mas al minut 70. I amb
l’1-1, la intensitat va crèixer. El
Jesús i Maria va pressionar
més amunt i va tancar el rival.
Així van arribar diverses arriba-
des, amb faltes i córners. En

un d’ells, un jugador visitant va
fer-se el 2-1. 
Era el premi a la insistència, a
l’actitud i a la il.lusió d’un
col.lectiu, d’un club que està
ple d’energia i que somnia des-
pert perquè és tercer a sis
punts del segon i que té op-
cions de tot. Quin gran mo-
ment!!! 

El Jesús i Maria frena el líder i apassiona
amb la seua situació històrica

Es tercer i diumenge rebrà el Nàstic B, equip que està a la part baixa

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va empa-
tar diumenge contra el Morell
en un duel en el que va anar
contrarrellotge (2-2). El Mo-
rell va avançar-se en dues
ocasions i va fer-se fort en
defensa. Els de Bítem van
buscar l’empat a la represa i
van trobar-lo amb un penal
que va provocar amb astúcia

Emili i que fou molt protestat
pels visitants que van quedar-
se primer amb deu i després
amb nou. Amb el 2-2 i el Mo-
rell, crispat i sense la ferme-
sa que havia tingut abans, el
Remolins-Bítem va viure els
millors moments, gaudint de
dues opcions clares que va
evitar Ródenas, porter more-

llenc. Al final 2-2, un bon re-
sultat tal com va anar el par-
tit. Llaó i Asín, sancionats, i
Jonatan i Jota, lesionats, van
ser baixa. Sergi Ruiz ho serà
diumenge vinent per acumu-
lació. Els de Bítem reben el
Catllar, diumenge, el primer
de tres partits complicats i
que poden marcar el futur. 

Catllar, Marianao i Cerdanyola,
tres partits per marcar el futur

El Remolins-Bítem va empatar davant el Morell diumenge passat (2-2)

PREFERENT

El Roquetenc, cuer, viu sotmès
a les baixes i això el condicio-
na. Dissabte passat, va
avançar-se en el marcador,
amb gol de Toni, però va haver
de cedir en els darrers minuts
quan només va poder efectuar
un canvi i el Viladecans, amb
gent més potent i un jugador
de rugbi, va empènyer i va te-

nir opcions, empatant en
temps afegit. El Roquetenc,
com en altres jornades, va te-
nir fases de bon joc, amb op-
cions al primer temps. Però, a
més de la seua limitació d’efec-
tius, també té desconfiança
per la manca de resultats posi-
tius. I per tot això, i perquè da-
vant tenia un rival d’entitat, va

haver de defensar molt enrera
i, malgrat el treball, va cedir un
empat en temps afegit. L’equip
de Camarero acaba la primera
volta a la cua de la taula. El pro-
blema és que té més baixes.
Marc i De la Torre foren expul-
sats. I Lluís ha demanat la bai-
xa i l’ha rebuda. La Barceloneta
serà el rival demà (16.30 h). 

Més limitació d’efectius per al
Roquetenc contra la Barceloneta

Dissabte passat, el Viladecans va igualar el marcador en temps afegit (1-1)

LLUIS FORNÉS HA DEMANAT LA BAIXA I FITXA AMB EL CD LA CAVA

L’equip roigiblanc no
descarta poder fer un

fitxatge si aquest és
interessant per reforçar

Incorporació

Aquest cap de setmana, el CF la Sénia ja podrà disposar del seu
camp, al Passeig de la Clotada. La gespa artificial ja està instal.la-
da i de fet ja s’ha pogut trepitjar en els darrers dies, tot i que diu-
menge passat es va jugar encara a Sant Rafel. Un partit en què el
Torredembarra, ben posat, va adaptar-se a la confrontació i va sen-
tenciar amb els gols de Rosado (2) i de Frutos (2) -0-4-. La Sénia
va tenir opcions per haver entrat en el partit però segueix manca-
da d’eficàcia en els darrers metres on li costa poder concretar les
seues arribades. Només un gol en les últimes sis jornades indica
l’estat d’un equip que es troba en zona de descens a la Tercera Ca-
talana. Diumenge vinent, l’acte d’inauguració serà a les 15.30 h, i
a les 16 h, partit contra el líder, el Camp Clar. Ahir estava previst
fer un partit d’entrenament amb l’Amposta. 

L’Ulldecona remunta però perd a
Salou, així com l’Aldeana a la Canonja

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va tenir un inici de partit compromès, quan el Salou,
enlairat, va avançar-se amb el 3-0. Però la reació ulldeconenca
va ser èpica a la represa, fent el 3-1. Tot i rebre el 4-1, quan el
partit estava trencat, els ulldeconencs van posar-se amb el 4-3,
amb les dianes de Dani i d’Alex. Es va buscar l’empat en un duel
espectacular per l’emoció i la incertesa. No obstant fou el Salou
qui va sentenciar amb el 5-3. L’Ulldecona no pot agafar força per
sortir de la zona compromesa i el Salou, al contrari, si que la té
amb els darrers resultats. L’Aldeana per la seua part, va perdre
a la Canonja, equip que ja acumula quatre victòries (2-0). Els d’-
Hilario van estar dins del partit al primer temps però van cedir al
segon (58’) arran d’un penal que s’hagués hagut d’evitar. Fou l’1-
0 i l’obertura del partit per a la Canonja que va sentenciar. 

Lluís Fornés s’incorpora al CD la
Cava, equip que necessita una reacció

PRIMERA REGIONAL

La Cava va perdre a Calafell (2-0). Va millorar, va estar més ben
posat, amb actitud, i va tenir opcions per avançar-se en el marca-
dor. Però no va fer-ho i quan ja semblava que l’empat a zero se-
ria definitiu, en temps afegit, el Calafell va aconseguir l’1-0 i, poc
després, el segon gol. La Cava està de pega. A les nombroses
baixes, cal afegir ara a Jordi Rovira amb una lesió al genoll. La si-
tuació és compromet i és que ha perdut els darrers quatre partits
i s’està acostant a una zona delicada. I diumenge visita el Valls,
segon. I després, el derbi. La junta manté la confiança amb el cos
tècnic i està buscant incorporacions. Ahir es va confirmar la de
Lluís Fornés, un davanter experimentat (Tortosa, Amposta, Reus i
Palamós) i que estava al Roquetenc. Ha de ser un revulsiu.

La directiva del Gandesa destitueix al
tècnic Antonio Morales

PRIMERA REGIONAL

La junta directiva del Gandesa ha decidit destituir a Antonio Mo-
rales. Segons aquesta, «la dinàmica de resultats no és bona i
hem pres aquesta decisió amb l’intent de buscar un revulsiu al
vestidor». Morales, per la seua part, explicava que «la veritat és
que no ho entenc. A Alcanar no vam jugar malament i vam tenir
opcions per a poder haver fet el 0-1 i, després, per haver em-
patat. Al final vam perdre 3-0, un resultat totalment excessiu».
Morales afegia que «crec que el més normal en aquests casos
és que hagués hagut un avís o un marge de temps per poder
refer-nos. Però no ha existit». 
Rafel, tècnic de la casa, s’ha fet càrrec de l’equip mentre s’ha
iniciat gestions per poder fitxar un entrenador. El Gandesa, com-
promès a la taula, visitarà diumenge el Catalònia. 

Moncho debuta amb l’Alcanar, equip
que es recupera amb 10 punts de 12

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va vèncer el Gandesa (3-1) i referma la millora amb dues
victòries seguides que s’enganxen amb els quatre punts sumats en
les dues darreres jornades de l’any passat. L’equip s’estabilitza
amb 26 punts allunyant-se, a hores d’ara, de la zona compromesa
de la taula. El partit va ser igualat a la primera meitat amb ocasions
inicials per al Gandesa i d’altres posteriors de l’Alcanar que s’a-
vançaria poc abans del descans amb un gol d’Oscar, que va apro-
fitar una assistència d’Adrià. A la represa, el partit va obrir-se i el
Gandesa va perdonar l’empat, tenint la pòlvora mullada i trobant-se
amb un gran Rodri. El local Toni va signar el 2-0 per a un Alcanar
més letal que llavors va controlar el partit i va arrodonir la victòria
amb un gran gol d’Ivan, des de 35 metres. Els canareus, amb els
qui va debutar Moncho, foren superiors per l’efectivitat.
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Era el duel de la jornada i el líder Sant Jaume, que tenia baixes
importants a la davantera, va imposar-se al Tivenys (1-0),
segon classificat. Va ser un partit marcat pel respecte, igualat
i travat per moments, en diverses fase. I també cal dir que
incert fins el final i és que els visitants, també amb baixes,  van
tenir la seua opció en els darrers minuts per empatar.
El Remolins-Bítem va protagonitzar la sorpresa en imposar-se
a un Godall que té dificultats a casa. El veterà Bonilla, el cano-
ner, va fer el 0-1. El gol va refermar els de Bítem que van enca-
rrilar amb un gran gol, obra de Faiges, amb gran assistència
de Montserrat. Bonilla feia el tercer. D’altra banda, el
Benissanet va sofrir però no va perdonar a la Torre i, d’aques-
ta manera, obri una escletxa amb la derrota del Cata. 

Un gol d’Andreu fa més líder el Sant
Jaume, contra el Tivenys (1-0)

TERCERA REGIONAL

El Vilalba va golejar el Masdenverge (4-0) i ha sumat els sis punts
en els dos partits d’enguany, sense rebre cap gol. Malgrat les bai-
xes i la plantilla curta, els de la Terra Alta són cinquens i estan en
el grup capdavanter de la taula. En dos minuts al primer temps i
en dos al segon, els locals van sentenciar un Masdenverge volun-
tariós però que no va poder entrar en el duel quan va tenir mo-
ments per fer-ho. Salva, Andrés, Veri i Yalti. El Santa Bàrbara, per
la seua part, va veure frenada la seua trajectòria de bons resultats
a Horta on es va trobar amb un equip, el local, que fou letal (5-2).
Al descans, els de Chema ja guanyaven per 2-0 quan el Santa ha-
via gaudit d’opcions. A la represa. Jordi Prats, inspirat en el retorn,
va el 3-0 i el seu segon gol. Però el S. Bàrbara va entrar en situa-
ció amb dos gols fins que Aubanell i Isaac van decidir. 

El Vilalba no perdona mentre que el Santa
Bàrbara topa amb el retorn de Jordi Prats

SEGONA REGIONAL

El Benifallet resorgeix. Va guanyar l’Alcanar en un duel amb doble
valor de punts perquè s’enfrontaven dos equips immersos en la
zona conflicitiva de la taula. I els benifalletencs van sumar la ter-
cera victòria seguida, contra l’Alcanar (3-1). Margalef, mag a la
banqueta de l’equip del seu poble, sap treure petroli dels recur-
sos que disposa i l’equip verdiblanc que té opcions de poder
mantenir-se. Com a mínim de poder lluitar-hi. Mesegué, en dues
ocasions, i Povill, van liderar la victòria amb els gols, malgrat que
l’Alcanar no es va donar per vençut fins el final. Va fer el seu gol
i va disposar d’altres opcions per ajustar el marcador.

Amb el triomf, el Benifallet iguala a punts a l’Amposta i demos-
tra que no hi ha res tot decidit, que pot estar oberta la lluita i que
no val a badar. No serà fàcil però la seua situació ha canviat.

La màgia de Margalef com a tècnic 
fa tenir opcions al Benifallet

SEGONA REGIONAL

El Camarles va vèncer el Corbera, el conjunt més fort del grup
com a local (2-1). El pichichi Marc Prades va obrir el marcador
mentre que Dani, ja a la represa, establia el 2-0. Abans els de
Barbosa van fallar ocasions per haver encarrilat el marcador da-
vant d’un Corbera que es resistia i que va protestar dues juga-
des de possible penal. El gol de Julià al minut 82 va donar emo-
ció als darrers minuts. El Deltebre, per la seua banda, va
rectificar i va ser un altre, respecte el duel a Roquetes. I va guan-
yar (0-1) al camp d’un Perelló que no va tenir la xispa i la perse-
verància del partit contra la Cala i que no va poder celebrar la
festa. El Deltebre, ben posat, va endur-se els punts amb el gol
de Borell. Bona feina defensiva més opcions al contraatac. 

Camarles i Deltebre recuperen la
dinàmica guanyadora

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla va empatar sense gols contra el Flix. Els caleros van
dominar al primer temps, quan van tenir ocasions. Però a la re-
presa no van saber obrir el camp i van estar espessos, sense
el ritme necessari per batre un Flix que va ser coherent amb el
seu plantejament i que va endur-se un empat molt treballat. El
Móra la Nova, per la seua part, es va trobar amb un Batea que
volia recuperar-se de la desfeta contra el Benifallet. I va aconse-
guir-ho. Va avançar-se amb el 0-2 a travès d’Abdul i d’Eloi (gran
gol). A la represa, el partit va trencar-se i el Móra, a l’heroïca, va
reaccionar amb el gol de Magí, de penal. Amb el duel fracturat,
el Batea va reclamar un penal. El Móra, amb pilotes estavellla-
des als pals, va empatar en temps afegit (Soriano). 

L’Ametlla i el Móra la Nova empaten amb
el Flix i el Batea

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic de Móra d’Ebre
afrontava un examen en
aquesta jornada. Visitava el
filial de l’Amposta després
d’haver perdut el primer par-
tit de la lliga, en la jornada
anterior. Era important per
refer-se i no tenir cap dubte
en la seua immaculada tra-
jectòria. I al final del duel, la
conclusió fou que la jornada
ha estat més que positiva
per als morencs que acaben
la primera volta del campio-

nat amb 13 punts d’avantat-
ge respecte el segon classi-
ficat. Un marge considera-
ble per seguir jugant amb la
confiança que dóna aquest
coixí. L’Amposta, en plena
inèrcia negativa (set jorna-
des seguides sense pun-
tuar), cal dir que va vendre
cara la derrota. Va jugar
amb actitud i va ser fidel al
seu plantejament: ben tan-
cat al darrera i a esperar la
seua ocasió amb Oscar

Camarero lluitant contra tot
a la davantera. L’Olímpic va
intentar-ho però tampoc
amb molta claredat i d’a-
questa forma no va poder
obrir la llauna, un fet que va
encoratjar a l’Amposta en la
seua lluita. A la represa va
seguir la mateixa dinàmica i
no van haver-hi ocasions. El
partit, amb total iniciativa
morenca, estava travat. I els
minuts passaven. A manca
de possibilitats per poder

crear ocasions, l’Olímpic
havia de decidir en una juga-
da individual. I llavors va
aparèixer Santi que va
poder trencar per la banda
(una de les poques vegades
que els de Móra van fer-ho) i
va assistir a Jacob qui, amb
una doble rematada, va fer
el 0-1. Un gol que val el seu
pes or pel tot el que signifi-
ca a hores d’ara.

Un gol de Jacob esvaeix dubtes per a
un líder que amplia l’avantatge

Jornada molt positiva per a l’Olímpic, que va vèncer a Amposta (0-1)

SEGONA REGIONAL

Els de Narcís Labòria
acaben la primera volta
amb tretze punts
d’avantatge respecte el
segon classificat.

Més líders

L’Olímpic es distancia encara
més al capdavant de la taula.
Un fet que, en una tempora-
da en la que només puja el
campió, pot traure interés pel
que respecta a l’ascens, tot i
que queda molt per davant.
No obstant, la segona plaça
presenta molts al.licients a
hores d’ara. Són vuit equips
separats només per tres
punts. Una situació que gene-

ra i que reflecteix la igualtat
que, excepte l’Olímpic que ha
estat més regular i efectiu, hi
ha entre els equips.
La reestructuració fa que
ningú es pugui dormir.
Malgrat això, també cal con-
siderar que si l’Olímpic manté
la distància, poden haver
equips que, classificatoria-
ment parlant, puguin perdre
pistonada i que l’al.licient

sigui el prestigi d’acabar el
més amunt possible. 
En aquesta aferrisada lluita,
cla destacar el Pinell, club
que viu un moment històric
perquè ha acabat la primera
volta en la segona plaça. 
Ha sumat 16 dels darrers 18
punts. Diumenge va mostrar
la seua millor versió ofensiva
i és que als 20 minuts ja
guanyava per 4-0. Per tant,

està en un moment dolç.
Sergi Rodriguez (2), Julio,
Ramon, Pachan, Guiu i
Amadeu van marcar els gols
pels pinellans que en la jorna-
da vinent rebran el Perelló, en
el primer partit de la segona
volta de la lliga. 

8 equips separats de 3 punts
El Pinell, en ratxa, és segon amb 31 punts. El Corbera, novè, amb 28

SEGONA REGIONAL

Els pinellans estan en
ratxa . Van golejar el
Roquetenc (7-0) i ja
porten 16 punts dels
darrers 18 disputats.

Ratxa

A l'equador de la lliga de la primera
regional, la realitat és més que pal-
pable. Entre els set primers classi-
ficats solament hi ha un equip d'a-
questa zona, el Jesús i Maria, que
per segon any consecutiu sorprèn.
Els equips de Tarragona han fet bé
els seus deures des de principi de
temporada, el Camp Clar amb
jugadors ràpids és el líder sorpresa, el Valls amb ordre
defensiu és el segon, el Calafell que està invicte a camp
contrari és l'equip revelació. El Torredembarra amb Luis
Rosado i deu més és l'etern candidat; la Canonja que
porta quatre jornades guanyant ha reaccionat i el
Cambrils que va sortir de la crisi dels seus lesionats va a
més. Si la passada temporada, el Jesús Catalònia, que
tenia un gran equip, fins a la penúltima jornada no va tenir
garantida la seva permanència, vegin que els queda
aquesta temporada on 7/8 equips baixaran. No es facin
il.lusions perquè se salvin molts equips de Preferent; en
les primeres 17 jornades solament un equip de mitjana ha
estat en les primeres set posicions: el Torreforta. Dels sis
equips de Tarragona se salvarà un, com a mínim dos com
a loteria final. En aquests dies l'Alcanar ha fitxat a Moncho
i La Cava a Mauri, no era per aconseguir metes majors
sinó que per no complicar-se la classificació final. Tres
equips que prometien molt, La Cava , Catalònia i Alcanar
ha decebut. La Cava va fitxar bé però a casa seva sola-
ment ha aconseguit dues victòries. Aquesta és la realitat,
el fortí del camp del Jesús ja no funciona. Cinc equips han
puntuat en el seu camp dels vuit partits. Per la seua part,
l'Alcanar va perdre poder en defensa i en atac. 
La salvació per a l’Aldeana, l’Ulldecona i La Senia és
complicada, el pressupost de principi de temporada era
curt per a aquesta categoria i així s'ha reflectit en la clas-
sificació. La Sénia solament ha marcat 12 gols, des que
va tenir la baixa de Pol es va frenar. L'Ulldecona és l'equip
menys efectiu en camp contrari, sol dos punts i l’Aldeana
va despertar tard amb els seus fitxatges . La loteria final
per a la salvació és per a l’Ampolla o Gandesa. L’Ampolla
té un tècnic veterà a la banqueta. Es tracta de Cotaina. El
Gandesa va canviar d'estratègia en bon moment amb els
nous fitxatges però encara ha de millorar. La seua directi-
va ha decidit destituir a Morales. Quin dels dos equips
esmentats se salvarà?. Un dels dos segur i el que des-
cendeixi acompanyarà a la Senia, Ulldecona, Aldeana a
Tercera Catalana que generaran més descenso a
Segona. Els equips de Tarragona tenen més jugadors i
menys ‘money’, el Camp Clar té el mateix pressupost que
el Pinell; com diuen molts presidents de clubs propers a
la capital: «els de l'Ebre paguen el doble». Mentre els de
aquella zona s'aprofiten del futbol base que és de gran
magnitud, aquí en aquestes terres hi ha el que hi ha i
molts equips com Atmetlla, Ulldecona, La Sénia , Flix i
alguns més s'han adonat que per poder tenir la seguretat
de l'entitat cara a un futur solament queda un camí: els de
casa i els de pedrera. La primera regional d'aquesta tem-
porada és desil.lusionant pels que podien esperar fites
més importants: la Cava, Jesús i Alcanar i per als equips
que estan en descens que són cinc en la jornada 17, si
baixen vuit. Però aquesta és la realitat d’aquesta tempo-
rada. Malgrat això, vindran temps millors, com no.

Vindran temps millors
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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Fira Intercomarcal de l’oli, a Móra la Nova

ELS PROPERS 29 I 30 DE GENER

Durant els propers 29 i 30 de gener,
Móra la Nova obre novament les portes
de la Fira Intercomarcal de l'Oli. Una fira
que amb els anys ha esdevingut un cer-
tament agrícola, ramader i industrial
molt important per a les comarques de
la Terra Alta, Ribera d'Ebre i el Priorat.
Amb una clara intenció per seguir crei-
xent i continuar sent capdavantera al
territori ebrenc, en les últimes edicions
ha buscat difondre i promocionar els
diferents olis que es produeixen a les
nostres terres. Creant així, un apartat
dedicat exclusivament a aquest produc-
te dins del que ve sent la tradicional Fira
de Móra la Nova. 
L’excel.lent situació geogràfica i de con-
fluència d'una àmplia zona productora
d'olis de gran qualitat. D'una banda, els
olis de la prestigiosa DOP Siurana, d'al-

tra els excel.lents olis de la DOP Terra
Alta, i entre les dues els olis de la Ribera
d'Ebre.
Aquesta diversitat també és una oportu-
nitat, juntament amb el fet de tenir un
gran nombre d'oliveres monumentals
que cal transmetre a les generacions
futures. 
La comercialització de l'oli procedent
d'arbres monumentals és una forma de
rendibiltzar la seva producció, experièn-
cia que ja s'ha començat a fer en altres
comarques, però primer cal catalogar-
los. D'altra banda, aprofitarem la jorna-
da per que es presenti l'associació
d'Oleïcultors de la Ribera d'Ebre, que
neix amb l'ànim de dinamitzar estratè-
gies comercials de les almàsseres
comarcals, tant de les que ja hi són com
de les que s'hi vulguin adherir.
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Móra Nova-Alcanar (16.30 h)
L’Ametlla-Batea (16 h)

diumenge
Horta-Camarles (16 h)

S. Bàrbara-Benifallet (16 h)
Deltebre-Flix (16 h)
Pinell-Perelló (16 h)

Vilalba-Roquetenc (16 h)
Amposta-Masdenverge (16 h)

Olímpic-Corbera (16 h)

RESULTATS
17a jornada Segona regional

Ametlla-Flix 0-0

Móra Nova-Batea 2-2

Amposta-Ol. Móra d’Ebre 0-1

Pinell-Roquetenc 7-0

Vilalba-Masdenverge 4-0

Benifallet-Alcanar 3-1

Camarles-Corbera 2-1

Perelló-Deltebre 0-1

Horta-S. Bàrbara 5-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 17 38 12 44

2. Pinell 17 43 19 31

3. Ametlla 17 32 20 31

4. Deltebre 17 28 16 31

5. Vilalba 17 29 24 31

6. Camarles 17 35 23 30

7. Móra Nova 17 33 22 29

8. S. Bàrbara 17 39 28 28

9. Corbera 17 27 32 28

10. Horta 17 29 23 25

11. Batea 17 29 36 24

12. Perelló 17 30 31 21

13. Amposta 17 18 27 16

14. Benifallet 17 25 35 16

15. Flix 17 16 30 13

16. Roquetenc 17 18 46 13

17. Alcanar 17 15 29 11

18. Masdenverge 17 13 44 6

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-Benissanet (17 h)
diumenge

Atlas-Arnes (19 h)
Godall-la Cava (15 h)

Tivissa-Rem. Bítem (16 h)
S. Jaume-la Galera (15.30 h)
Jesús i Maria-Tivenys (15h)
Ginestar-Rasquera (16 h)
Torre E.-Catalònia (15 h)
Aldeana-Ulldecona (16 h)

RESULTATS
17a jornada Tercera regional

J. i Maria-Rasquera 2-1

Campredó-Aldeana 3-0

Torre Espanyol-Benissanet 2-3

Godall-Rem. Bítem 0-3

Sant Jaume-Tivenys 1-0

Arnes-Ulldecona 4-3

Ginestar-Catalònia 2-0

Tivissa-la Galera 1-2

Atlas-la Cava 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 17 50 14 44

2. Tivenys 17 50 16 37

3. Godall 17 45 25 36

4. Benissanet 17 28 17 35

5. Catalònia 17 30 19 28

6. la Galera 17 35 29 27

7. Atlas 17 25 20 27

8. Rem. Bítem 17 29 26 27

9. Ulldecona 17 46 35 25

10. Ginestar 17 34 27 25

11. Arnes 17 26 28 25

12. Campredó 17 27 30 22

13. J. i Maria 17 27 37 21

14. Rasquera 17 32 35 15

15. la Cava 17 16 31 12

16. Tivissa 17 24 50 12

17. Aldeana 17 16 45 12

18. Torre Espanyol 17 7 63 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Ulldecona (16 h)
diumenge

Canonja-Cambrils (11.45h)
Salou-Aldeana (16.30h)
Valls-la Cava (16.30 h)
Jesús i M-Nàstic (17 h)

la Sénia-Camp Clar (16 h)
Alcanar-Torredemb. (16 h)
Catalònia-Gandesa (16 h)
Cambrils U-Ampolla (17 h)

RESULTATS

17a jornada, Primera regional 

Calafell-la Cava 2-0

Canonja-Aldeana 2-0

Catalònia-Cambrils2-2

la Sénia-Torred. 0-4

Valls-Nàstic 3-0

Alcanar-Gandesa 3-0

Salou-Ulldecona 5-3

J. i Maria-C. Clar 2-1

Cambrils-Ampolla 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 17 37 17 41

2. Valls 17 31 14 37

3. J. i Maria 17 35 25 31

4. Calafell 17 29 20 31

5. Cambrils 17 23 19 28

6. Torredemb. 17 35 24 27

7. Canonja 17 27 18 26

8. Alcanar 17 24 21 26

9. Catalònia 17 33 25 25

10. la Cava 17 23 23 24

11. Ampolla 17 22 27 21

12. Gandesa 17 24 31 19

13. Salou 17 23 29 18

14. Cambrils U 17 23 26 16

15. la Sénia 17 12 24 16

16. Ulldecona 17 26 38 16

17. Nàstic 17 15 29 13

18. Aldeana 17 16 48 9

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

P. Cases-Cervera

Torreforta-Reddis

Roquetenc-Barceloneta (dis 16.30h)

Júpiter-Viladecans

Mollerussa-Cerdanyola

S. Ildefons-Marianao

R. Bítem-Catllar (diu 16h)

Alcarràs-Morell

Vista Alegre-Organyà

RESULTATS

17a jornada, Reg. preferent

Alcarràs-V. Alegre 1-0

Roquetenc-Viladecans 1-1

Mollerussa-Marianao 1-4

P. Cases-Reddis 2-2

S. Ildefons-Catllar 2-1

Júpiter-Cerdanyola 1-2

Torreforta-Barceloneta 1-1

R. Bítem-Morell 2-2

Cervera-Organyà 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  17 31 18 34

2. Cerdanyola  17 35 21 33

3. Torreforta 17 33 20 28

4. Reddis 17 31 24 27

5. Júpiter 17 24 18 27

6. Viladecans 17 22 17 27

7. Cervera 17 24 21 27

8. Morell 17 22 18 26

9. R. Bítem 17 33 36 26

10. P. Cases 17 23 21 23

11. Alcarràs 17 20 19 22

12. S. Ildefons 17 15 22 21

13. Marianao 17 26 32 20

14. Organyà 17 17 30 18

15. Barceloneta 17 22 25 16

16. Mollerussa 17 15 28 16

17. Catllar 17 21 37 16

18. Roquetenc 17 17 24 15 

Regional preferent

Una acció del partit entre el Benifallet i l’Alcanar, de diumenge.
PAU FOLQUÉ

Els
resultats

de la
jornada

El Benifallet va guanyar el
tercer partit seguit i manté

opcions d’evitar jugar la
temporada vinent a

Quarta Catalana.

Primera derrota
PRÒXIMA JORNADA  

Masnou-Palamós
Gavà-Llagostera
Prat-Vilafranca
Vilanova-Reus

Balaguer-Ascó (diu 16.30 h)
Terrassa-Manlleu
Premià-Cornellà

Pobla M.-Castelldefels
Europa-Muntanyesa

Espanyol-Amposta (dissa18 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 21 13 4 4 29 15 43
2. Europa 21 10 7 4 31 22 37
3. Muntanyesa 20 10 5 5 22 18 35
4. Cornellà 21 10 4 7 35 22 34
5. Manlleu 21 8 9 4 31 24 33
6. Pobla M. 21 9 6 6 24 19 33
7. Reus 21 8 8 5 29 18 32
8. Espanyol 21 8 7 6 32 19 31
9. Terrassa 20 7 9 4 30 22 30
10. Prat 21 7 9 5 29 25 30
11. Vilafranca 21 8 6 7 26 25 30
12. Castelldefels 21 6 8 7 16 17 26
13. Gavà 21 6 8 7 24 28 26
14. Balaguer 21 6 6 9 25 32 24
15. Amposta 21 7 3 11 21 35 24
16. Palamós 21 5 7 9 20 26 22
17. Masnou 21 5 6 10 27 35 21
18. Ascó 21 4 7 10 14 33 19
19. Vilanova 21 3 9 9 17 28 18
20. Premià 21 1 8 12 10 29 11

Tercera divisió RESULTATS
21a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
P. Sec-Rapitenca (diu 12 h)

Vic-Olot 
Guíxols-Gramanet
S. Cristobal-Rubí

Ol. Can Fatjó-Santfeliuenc
Olesa-Montcada

Igualada-Peralada
Blanes-Vilassar
Sants-Iberiana

Tortosa-Tàrrega (diu 17 h)

RESULTATS
19a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Santfeliuenc 1-1

Sants-Tortosa 2-0

Igualada-Vilassar 1-4

Ol.Can Fatjó-Montcada 4-2

Vic-Gramenet 3-0

Poble Sec-Olot 1-4

Rapitenca-Tàrrega 1-1

Guíxols-Rubí 3-3

Olesa-Peralada 1-1

Blanes-Iberiana 6-4

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 19 40 18 43

2. Olot 19 35 14 41

3. Tàrrega 19 40 19 36

4. Rapitenca 19 43 21 34

5. Vilassar 19 32 22 34

6. Ol. C. Fatjó 19 29 22 32

7. Igualada 19 32 28 30

8. Peralada 19 32 23 29

9. Rubí 19 24 24 27

10. Sanfeliuenc 19 30 30 25

11. Iberiana 19 29 49 25

12. Olesa 19 25 26 24

13. Guíxols 19 24 31 24

14. Sants 19 15 24 20

15. Tortosa 19 27 32 19

16. Montcada 19 20 28 19

17. Blanes 19 25 35 17

18. Gramenet 19 20 38 17

19. S. Cristobal 19 20 35 14

20. Poble Sec 19 15 38 9
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Després d’un inici irregu-
lar, l’equip ebrenc va anar
de menys a més tot i que
va tenir moltes dificultats

per frenar la pivot del rival,
una jugadora amb molta
persència. Es va poder
feri a la represa,
l’Amposta va agafar més
avantatgei ja va imposar-
se al conjunt madrileny
que va acusarmés que
l’ampostí la manca derit-
me després del descans.
Per l’Amposta van jugar:
De la Iglesia, Chiriev (9),
Botica (5), Domingo(1),
Ciurea (5), Frnova (6), Alba
(4); Figueras, Marquès,
Palmer, Ingureanu (5) i
Laia (2). 
D’altra banda, el cadet va
imposar-se al molta clare-
dat al Gavà. 

L’Amposta no dóna

opció al Leganes

L’Amposta, gairebé un
mes després del darrer
partit, contra el Lleida
en el que va perdre, va
tornar a la competició i
va fer-ho amb una victò-
ria que li permet recu-
perar-se. Les jugadores
de Marc Fornós van
guanyar el Leganés per
37 a 28.

HANDBOL. DIVISIÓ DE PLATA

Va vèncer per 37 a 28

REDACCIÓ

Després de la llarga atu-
rada nadalenca, es va
disputar l'últim partit de
la primera volta contra
un equip amb gran tradi-
ció en el món de l'hand-
bol i amb les importants
baixes de Núria, Jenny i
Sílvia per part del
Tortosa Hidrocanal.
Les ebrenques van tenir
un excel·lent inici de
partit, amb un joc orga-
nitzat en atac i una
defensa ordenada i tan-
cada que feia preveure
una primera part amb
un alt rendiment, però la
lesió de Cinta va afectar
el bon joc del moment i
l'equip, que va arribar al
descans amb tres gols
d'avantatge.
A la segona part, el joc

de bloc va tornar, can-
viant d'una defensa 6-0
a una 5-1 avançada i
reorganitzant les transi-
cions defensa-atac.
Malgrat la ferma i con-
tundent defensa i el
desplegament d'un
seguit d'estratègies
amb continus canvis
ofensius i defensius, l'e-
quip local no va poder

frenar les tortosines
que van aconseguir un
bon avantatge en el
marcador.
Partit destacat i marcat
pel bon arbitratge i l'es-
portivitat de les jugado-
res d'ambdós equips.

Alineació: Paula
Estorach, Rebeca
Troncho a la porteria;
Mireia Andreu, Aida
Rieres, Maria
Valldepérez, Paula
Alcaide, Jèssica
Bertomeu,  Cinta
Gisbert, Noel Uriarte,
Patri Úbeda, Judith Toro
i Anna Fernández.

Victòria del Tortosa

Hidrocanal

HANDBOL

A Sant Esteve Sesrovires (28-34)

El sènior masculí, dissabte
per la tarda es va desplaçar
al camp del Vilanova, on
una setmana més, els
roquetencs no han pogut
superar el rivalque ha tingut
un atac imparable, tot i que
els de Roquetes, cada set-
mana demostren un joc
més efectiu, però que no
acaba de donar fruits ja que
hi han equips molt supe-
riors. Es va perdre per 3-0
amb parcials (25-12, 25-22
i 25-23). D’altra banda, el
diumenge pel matí, el
sènior femení es va des-
plaçar al camp del Cunit, i
tal com s'esperava, va ser

un patit molt fàcil per a les
roqueteres que una jornada
més, van superar aquest
equip que és l'últim de la
classificació per 0-3 amb
parcials (13-25, 21-25 i 9-
25).
La pròxima setmana, el
sènior masculí rep el Volei 6
Manresa, partit molt impor-
tant per a poder aspirar a
mantenir-se a la categoria.
Abans, el juvenil masculí
rep al Sant Pere i Sant Pau.
El sènior femení, comença
la segona volta i juga fora
una altra setmana, al camp
del Sant Climent, dissabte
per la tarda.

Derrota a Vilanova
VOLEI

El tradicional circuit situat entre
la carretera de Jesús a
Roquetes va ser el marc, el
passat diumenge, de la sego-
na jornada del campionat
comarcal de cros del Baix Ebre
dels Jocs Esportius Escolars.
La prova, organitzada pel
Consell Esportiu del Baix Ebre,
l'Entitat Municipal
Descentralitzada de Jesús i el
suport tècnic del Club
Atletisme Terres de l'Ebre, va
servir per veure curses de pro-
moció des dels atletes més

petits de quatre a cinc anys
fins als cadets. Les diferents
curses va servir per anar adap-
tant les distàncies de les dife-
rents categories. El proper diu-
menge 23 de gener  a
Campredó tindrà lloc la tercera
i última jornada del circuit
comarcal de cros. De la classi-
ficació final sortiran els espor-
tistes del Baix Ebre classificats
per prendre part a la Final
Nacional de Cros que es farà a
la comarca del Pla de l'Estany
el proper 20 de febrer. 

Campionat Comarcal Baix Ebre
CROS

Anna Aida Martí, del Club Natació Tortosa, fou tercera en
la modalitat de 50 metres papallona en el 44è Campionat
Internacional de Ginebra (Suïssa), on va competir amb els
nedadors becats de la Federació Catalana al CAR de Sant
Cugat. Així mateix, la nedadora tortosina també va partici-
par a la prova de 100 metres papallona, no podent fer po-
di per poques centèssimes. D’altra banda, el passat dis-
sabte, es van disputar a les instal.lacions del C.N. Reus
Ploms, les proves corresponents a la 4a. jornada de lliga
infantil i les del trofeu Tarreus on participaven nedadors de
les categories infantil, júnior i absolut. Van prendre part en
aquesta jornada, representant al C.N. Tortosa, Gemma
Pous, Maria Cotaina, Sonia Martinez, Claudia Sancho, An-
na Arnau, Tania Crespo, Laia Castell, Laia Rodríguez, Cinta
Sabaté, Aleix i Andreu Pellisa, Jordi Bonet, Pau Monfort,
Eric Beltri, i Dani García. Una tarde amb bons resultats en
que practicament tots els nostres nedadors van rebaixar
o igualar marques personals en la majoria de proves, tot i
la mala sort d'un parell de desqualificacions per sortides
abans d'hora.dreu Pellisa, Jordi Bonet, Pau Monfort, Eric
Beltri, i Dani García. Al mateix temps que es disputaven les
esmentades anteriorment, van tenir lloc a la piscina muni-
cipal de Cambrils les proves corresponents a la 2a jorna-
da de fons i estils en categoria aleví en que va prendre part
Josep Mª Cid representant a la nostra entitat, assolint uns
magnifics resultats rebaixant les seves marques considera-
blement en les dues proves en què va participar, 400 lliu-
res i 200 estils.

Anna Aïda Martí, bronze a Ginebra

Natació

El cap de setmana passat es va celebrar a Amposta, la I Fes-
ta del Rem, organitzada per la Federació Catalana. L’acte
pretenia guardonar a expresidents de la Federació i a espor-
tistes, tècnics i clubs en general d’arreu de Catalunya. 
Verònica Garriga, del Club de Rem Tortosa, va endur-
se el reconeixement en banc mòbil a la millor esportis-

ta. Pel que respecta al tècnic, també en banc mòbil,
el reconeixement el va rebre David Morales, del Club
Nautic Amposta, entitat que va emporta-se el guardó
com a millor club en aquesta modalitat. Durant el cap
de setmanaes van realitzar diverses competicions tant
en banc mòbil comen fix. 

I Festa del Rem, organitzada per la Federació Catalana, a Amposta
Rem

Albert Montañés va caure en la segona ronda de l’Open
d’Austràlia en perdre contra el belga Xavier Malisse (6-4, 6-0
i 6-1). El cansament del duel anterior contra Dustin Brown (5
sets) va poder pesar. D’aquesta manera, el rapitenc no es va
poder enfrontar en la tercera ronda a Federer.

Montañés perd a la segona ronda, a Austràlia

La Cursa "Les II Torres" es va disputar diumenge a
Campredó i és puntuable per al Circuit de Curses de
Muntanya de les Terres de l'Ebre. En la mateixa jornada, va
tenir lloc la 4a. cursa canicròs, puntuable en la Lliga
Catalana de Canicròs que organitza la Federació Catalana
d'Esports d'Hivern. En total hi ha hagut 380 participants,
178 a la cursa, 134 a la marxa i 38 al canicròs. Uns 60
voluntaris han participat en l'organització de la jornada
esportiva. Classificacions en categoria absoluta. Canicros:
1r Daniel Martínez Díaz (Club Atletisme Calella); 2n Angel
Luís Foz Molins (Orinoco Alcañiz) i 3r Josep Maria Solà
López (AEM).  Cursa Les II Torres: 1r Albert Giné Cid (UEC
Tortosa),  2n Roberto Prades Alquézar (Orinoco Alcañiz) i3r
Ramon Curto Geira (Trail CER la Sénia).

Cursa Les II Torres

Curses de Muntanya

Va ser el primer partit

de l’any, després de

l’aturada nadalenca, i

el darrer de la primera

volta del campionat

per a l’equip que

entrena Pere Gisbert.

Final 1a. volta

TENNIS
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

MERCÈ SANTMARTÍ I MIRÓ. DIRECTORA GENERAL DE PESCA

Aquesta setmana, sen-
yors i senyores amb tots
nosaltres, Mercè
Santmartí, nomenada
Directora General de
Pesca, segon alt càrrec
a les Terres de l’Ebre del
Govern de Mas.
Més Ebre: Com et sents
en ser el segon alt
càrrec del govern de
Mas procedent de les
Terres de l'Ebre?
Mercè Santmartí: Molt
il·lusionada com a ebren-
ca, com a dona, i com a
professional del sector,
al marge de la gran satis-
facció que em dóna el fet
que el President m'hagi
inclòs en el seu projecte
de futur per al nostre
país.
ME: A partir del passat
dimarts ja ets directora
general de Pesca. Tens
perfilades les teves prio-
ritats en aquest sector a
nivell territorial? 
MS: La meva prioritat és
que les famílies catala-
nes que treballen al sec-
tor puguin viure plena-
ment amb i de la mar.
Evidentment pel que fa a
l'Ebre vull reservar-hi un
espai especial al nostre
territori atès que en ell hi
ha un pes important del
sector pel que fa a les
responsabilitats que em
són encomanades, tant
pel que fa a l'activitat
extractiva com d'aqüicul-
tura, les indústries de
que en depenen..., així
com l'Escola de
Capacitació i el Cente
Nacional d'Aqüicultura.
És per això que vull
reservar al menys 1 de
cada 5 dies a la setmana

a l'Ebre, al marge de les
activitats representatives
com a institució o com a
partit que pugui tenir al
territori.
ME: Aquest nomenament
t'ha arribat sent gerent
de CDC, però també vas
estar directora dels ser-
veis territorials de
Benestar i Família entre
el novembre del 2001 i
el gener del 2004.
Quines idees o pensa-
ments et van portar a
posar-te en política?
MS: Des que vaig
començar la meva vida
laboral, sempre lligada a
l'Ebre, vaig anar conei-
xent a les persones que
hi havien darrera de cada
projecte i vaig anar des-
cobrint que jo podia fer
quelcom per ajudar-les
més enllà de la meva
tasca professional. Dins
de Convergència
Democràtica de
Catalunya vaig trobar-hi
la meva ideologia i els
meus companys de viat-
ge per a veure realitzat
aquest desitg de país.
Aquell moment del des-
plegament del govern a
l'Ebre va ser quelcom
inoblidable, al marge que
jo vaig estar molt afortu-
nada pel fet de fer cap a
una Conselleria que l’en-
trega a les persones era
el pal de paller. Va ser un
moment d’una gran crea-
tivitat i grandesa atès
que hi havia molt de
camp per còrrer i les
ganes no ens faltaven i
vaig conèixer a unes per-
sones i entitats que no
oblidaré mai en la vida.
ME: Tu vas formar part

de l'administració territo-
rial amb el Govern de
Jordi Pujol. Com el des-
criuries?
MS: El President Pujol el
descriuria com una per-
sona única en el món i
que hem tingut la sort de
tenir al capdavant del
nostre país durant 23
anys i de poder-lo conèi-
xer de tu a tu. Ha estat
un gran privilegi per
Catalunya.
ME: Què destacaries
d’Artur Mas (no des del
punt de vista de presi-
dent sinó com a perso-
na)?

MS: La seva alta fideli-
tat, noblesa i compromís
amb les persones i el
seu país.
ME: Què opines de la
presència? A una dona,
per dir-ho d'alguna mane-
ra, mostrar-se femenina,
pots ser negatiu en políti-
ca?
MS: En absolut. Una
dona ha de ser dona
sempre. Justament el
gran canvi de valors que
ha d'assumir la humani-
tat passa per que les
dones ocupin llocs de
responsabilitat aportant
les característiques inhe-

rents a la feminitat en les
grans decisions.
ME: Has hagut de treba-
llar més per aconseguir
el mateix que un com-
pany home?
MS: En els espais que

m'he mogut jo, no. Jo
crec que he hagut de tre-
ballar més per arribar on
sóc, perquè he hagut de
demostrar les meves

capacitats mitjançant la
meva feina, atès que és
la única manera que jo
ho he sapigut fer. Jo crec
que no depèn del sexe. 
ME: Sempre s'ha dit que
les dones entre nosaltres
som més dolentes que
els homes. Dintre d'un
ambient polític que és
pitjor un enemic masculí
o femení?
MS: Això que les dones
som dolentes amb les
dones és una llegenda
que expliquen els homes.
Les persones som com
som, i moltes vegades
les pors i les insegure-
tats se’ns mengen i fan
que en determinats
moments no actuem
com és de rigor a les
relacions de feina o a la
política. Forma part de la
miseria i la bellesa huma-
na. 
ME: El teu marit, Joan
Josep Malràs, alcalde de
Prat de Comte, i també
polític. Com és compagi-
na, en aquest cas, pro-
fessió i parella?
MS: És molt difícil de
compaginar atès que els
dos sóm uns apassionats
de la política i en parlem
més del que voldríem tot
i que ens imposem nor-
mes per a "desconnec-

tar". La política va més
enllà d'un encàrrec de
feina, i si t'agrada, s'aca-
ba convertint en tot el
teu jo.

«La política va més enllà d’un encàrrec de feina,
si t’agrada, s’acaba convertint en tot el teu jo»
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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

                            



21

diarimés
ebregastronomia

www.mesebre.cat

DIVENDRES 21
DE GENER
DE 2011

La Carbassa i l’Ànec semblava que no podrien acabar mai junts, i mira per on que un dia es van trobar, 
i al següent van decidir formar la seva pròpia crema

Ingredients,

1 kg de carbassa
1 l de fons d’au
2 porros
1 cullerada sopera de 
nata
100 g de micuit d’à-
nec
Sal i pebre
una mica de ciboulet o 
jul ivert trinxat, per de-
corar

Preparació;  Treure la
pel l  i  les granes de la
carbassa, ta l leu - la a
daus. Peleu i  ta l leu e l
porro a rodanxes f ines.
En una cassola, posar-hi
una mica d’oli i afegir el
porro una estona, f ins
que s ’estovi  una mica,
quan estigui tou incorpo-
rar -h i  e ls daus de car -
bassa, donar - l i  unes
quantes vol tes amb la
cullera i ja podem afegir-
h i  e l  brou d ’au, deixar
que bull i uns 20 minuts,
passat aquest temps
afegir la cullerada de na-
ta i  salpebrar (remenar
una mica per a que s’in-
corpor in tots e ls e le -
ments). Triturar la crema
de carbassa. Tal lar a
dauets el foie d’ànec (ha
d’estar a temperatura
ambient) i  ompl ir el  cul

dels gotets,  amanir -ho
amb un toc de pebre ne-
gre acabat de moldre.
Abocar -h i  la crema de
carbassa ben calenta
per damunt del foie (l ’es-
calfor de la crema farà
que es desfaci el foie) al
damunt de la crema fer-
hi un toc de pebre negre
i decorar amb una mica
de ciboulet p icadet,  o
una mica de jul ivert trin-
xat.És una especia l i tat
culinària molt apreciada
en la gastronomia fran-
cesa feta amb el  fetge
hipertrofiat d'una oca o
d'un ànec que ha estat
sobreal imentat f ins a la
mort a causa d'això. Es
fan servir els fetges d'a-
questes aus perquè ja
disposen d'una capaci -
tat natural per a acumu-
lar -h i  gre ix que poste-
riorment uti l itzen per les
seves l largues migra-
cions.

«Primentons i Tomates». Avui: Crema de Carbassa

Avui presentem una
delicatessen, una re-
cepta que podeu uti-
litzar aqueslls dies
que voleu impressio-
nar algun amic o
amiga, aquesta re-
cepta representa un
secret gastronòmic
d’aquells que guar-
dem per a una bona
ocasió.

REDACCIO

Crema de Carbassa
ME

Dimecres i dijous a Canal TE, Amado

Cebolla presenta Primentons i Tomates, a

les 15,00h i a les 20:00h

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.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (L’Ampolla) 977460152

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304   

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

Moran Sitja, Juan Carlos       Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M      Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre setmana, cap de
setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a 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

10º 5°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
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Estat del cel 
serè o poc ennuvolat en general, tot i que amb la presència d'alguns núvols
d'evolució a punts del quadrant nord-est i del sector central del litoral i del
Prelitoral.
Independentment, al vessant nord del Pirineu hi haurà intervals de núvols
baixos que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. 

Precipitacions 
no es descarta algun ruixat molt aïllat i dispers de neu granulada o cala-
bruix a punts del quadrant nord-est i del sector central del litoral i del
Prelitoral, i sobretot fins a mig matí.
A més, és possible alguna nevada feble i esporàdica a punts del vessant
nord del Pirineu. 

Temperatures 
Moderadament més baixes, sobretot les mínimes. Ambient molt fred en
general.
Les mínimes oscil·laran entre -10 i -5 ºC al Pirineu, entre -7 i -2 ºC al
Prepirineu, entre -5 i 0 ºC a la depressió Central i al Prelitoral nord, entre -
2 i 3 ºC a la resta del Prelitoral, i entre 1 i 6 ºC al litoral.
Les màximes voltaran entre 2 i 7 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 4 i 9 ºC
a la depressió Central, i entre 6 i 11 ºC a la resta del país. 

Visibilitat 
Entre bona i excel·lent arreu. 

Vent 
Vent de component nord entre fluix i moderat. De tota manera, la tramun-
tana a l'Empordà i el component nord al cims del Pirineu bufaran forts amb
cops molt forts, mentre que el mestral al terç sud del país serà moderat
amb algun cop fort.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
tramuntana forta al nord del cap de Begur, amb cops molt forts al nord del
cap de Creus. Al sud de la zona s'imposarà el component nord, amb domi-
ni del gregal entre fluix i moderat, amb alguns cops forts.
Forta maror al nord del cap de Begur, i maror amb àrees de forta maror al
sud de la zona. Mar de fons del nord arreu. 
Costa Central: 
vent de component nord entre fluix i moderat en general. S'imposarà el gre-
gal en general, tot i que al sud de la zona hi haurà estones que el vent girarà
a mestral.
Marejol a maror. Mar de fons del nord-est, sobretot al nord de la zona. 
Costa Daurada: 
s'imposarà el component nord entre fluix i moderat al nord del cap de
Salou, entre mestral i gregal. Al sud d'aquest sector bufarà mestral mode-
rat amb algun cop fort.
Marejol amb àrees de maror al nord de la zona. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si no tens  parella, el trànsit  de Venus  per la teva
casa  cinc indica  que tindràs  més  d'una  opor-
tunitat per enamorar-te. Per estar  tranquil  has de
dur  una vida  ordenada. 

Taure
20/4 al 19/5

Venus  transitant  per la teva casa  tres  et fa  ser
més  comunicatiu. Potser  ara puguis  seduir  a
la  persona  que t'interessa .Si practiques  esport
farà  que augmenti  la teva vitalitat.

Bessons
20/5 al 21/6

Mercuri  transitant  per  la teva cinc  et  con-
vida  a treure  la teva  part més seductora.
Respecte  a la teva salut , en l'actualitat  et
trobes en un bon  moment  de forma.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor  avui  pots oferir  el millor
de tu. Et mostraràs  ple  d'encant. Respecte  a
la teva salut , la força  que tens  en aquest
moment  si no  la utilitzes  bé  pot desgastar-te. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor  és important  que sàpi-
gues gaudir  dels petits detalls  que t'ofereix  la
vida en aquest  moment. Fes-te  una revisió , vés
amb compte  amb  l'excés  de colesterol.

Verge
23/8 al 21/9

Amb la teva parella  buscaràs  tenir més equi-
libri  i una comunicació  que sigui  més  autèn-
tica. Respecte  a la teva salut , avui  tot trans-
correrà  amb bastant  placidesa.

Balança
22/9 al 22/10

Ho deixaràs  tot molt clar  amb la teva pare-
lla. Avui  no vols  que res es quedi  en l'aire.
Per perdre  els quilos  que et sobren  has de
ser més  intel·ligent  a l'hora  d'alimentar-te.

Escorpí
22/10 al 21/11

El teu  magnetisme  actual  afavoreix  el con-
tacte  amb  persones noves del sexe oposat.
Respecte a la teva salut , el teu ànim serà
alegre, de molta  confiança  en tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

És  important  que et mostris  més flexible
amb la teva parella. Avui et tocarà  viure  algun
tipus  de desengany. Per  estar bé  del tot  pot-
ser  necessitis  una mica més de descans.

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus per la teva casa  vuit indica  que hi ha
més  passió  en la teva vida sentimental.
Entres  en una etapa  de major activitat  men-
tal on els teus  nervis poden ser perillosos.

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita  el dia d'avui  per dedicar-hi més
temps  i sobretot  més atenció  a la teva pare-
lla. Respecte a la teva salut, intenta millorar  o
afinar  més en els  hàbits  alimentaris.

Peixos
19/2 al 20/3

No vas  desencertat, no et deixis  seduir  tan
fàcilment. Confia  en la teva experiència en
matèria d'amor. Seràs  més feliç si et retires
per un temps  del món  competitiu  laboral.  

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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La versió per a escenari de
teatre serà una evolució del
primer treball realitzat per
la companyia i que es va
poder veure en el 2009 en
la Fira de Teatre al Carrer
de Tàrrega (Lleida) i poste-
riorment en l'espai Trapezi,
el festival de Circ de Reus
(Tarragona). «Atempo

Aprés» és una proposta
que barreja dansa, música
en directe i elements de
circ com el masteler xinès,
la roda Cyr i la corda
volant. Els artistes Marilén
Ribot, Miguel Soto, Matías
Marré i José Arias plante-
gen en la seva proposta
escènica un espectacle
sense text, basat en el
moviment i que busca
generar emocions en el
públic. Matías Marré
explica que s'està davant
una «història de sensacions
i emocions» que planteja
com «un dejà vu del que
era l'espectacle», que el
grup feia al carrer. Ara,
durant les setmanes d'a-
daptació de l'espectacle a
un espai tancat la principal
tasca serà adaptar els ele-
ments acrobàtics i d'il·lumi-
nació a les limitacions i
requeriments d'un escenari

de teatre a porta tancada.
L'espectacle final de
«Atempo Aprés» es podrà
veure per primera vegada
el proper 11 de febrer en el
teatre Felip Pedrell. 
La companyia de circ
Atempo, integrada per qua-
tre joves artistes de dife-
rents disciplines i orígens,
volen adaptar els diferents
elements de l'obra a un
espai i llum noves explica-
va, Matías Marré, un dels
artistes, reivindicant el circ
com una art escènica més.
Durant aquests 29 dies
s'han programat tres
tallers de circ adreçats als
estudiants de secundària
de Tortosa (els dies 26 i 31
de gener) i un altre per als
alumnes de l'escola munici-
pal de teatre. 
Paral·lelament, de dilluns a
divendres s'impartiran a

l'Auditori Felip Pedrell, de
10.00 a 11.30 h, classes
de dansa contemporània i
moviment obertes a tot-
hom. 
També està previst fer
assajos oberts al públic i
un working progress per
mostrar les idees noves
que hagin sorgit durant el
procés.
«És una experiència nova
que ens agradaria poder
repetir altres vegades», va
manifestar ahir el regidor
de Cultura de Tortosa, Joan
Caballol. 
Es tracta d'un espectacle
de circ sense text per a
adults i basat en el llenguat-
ge corporal. 
Inclou música, dansa, un
pal xinès, una roda Cyr i
una corda volant.

«Atempo après», al Felip Pedrell

La companyia Atempo
Circ s'ha instal·lat
durant un mes en el
Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa per
preparar l'adaptació a
un espai tancat del seu
primer espectacle, que
porta per títol «Atempo
Aprés».

La Companyia planteja com un dejà vu del que era l’espectacle que el grup feia al carrer

REDACCIÓ

RECORDA QUE ESTÀS “ATEMPO” D’ANAR-LA A “VORE”

                 


