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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El Govern referma la
necessitat de fer un nou
hospital a Tortosa però no
hi posa data.

P4

Josep Pitarch, nou
candidat del PSC a la
Ràpita.

P6

Societat

L’Ajuntament de Tortosa
ha presentat el projecte
museològic.

P9

Esports

CD la Cava-UE Jesús i
Maria, el gran derbi
(diumenge, 16.30 h).

P10

Modernitat i Tradició s'uneixen a la Candelera 2011 (de l’1 al 6 de febrer). Un any més arriben una de les festes majors
d'hivern més populars a les Terres de l'Ebre: la festivitat en honor a la Patrona de l'Ametlla de Mar, la Verge Candelera.
Unes festes que recullen, al llarg de set dies, des d'actes religiosos fins a actes lúdics passant per la gastronomia, un dels
grans alicients de La Cala. Aquest 2011, el dia dels joves, l'enderroc de la primera pedra dels murs del Bon Repòs, la pro-
cessó en honor a la Mare de Déu de la Candelera i el concert amb Pep Sala i Miquel del Roig seran els plats forts de la
Festa Major de l'Ametlla de Mar. Unes festes per a tots els públics i compromeses amb les butxaques de tothom.   P3

Candelera 2011

L'equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa (CiU i ERC) ha passat comptes aquest dilluns
del grau de compliment del Pla d'Actuació Municipal (PAM), quan falten només quatre mesos
per a la celebració de les eleccions municipals. Tant l'alcalde, Ferran Bel, com els portaveus
dels dos grups, Meritxell Roigé i Ricard Forés, s'han mostrat molt satisfets de l'execució del
Pla que, en un primer moment, contenia 447 actuacions i que n'ha acabat tenint 482. Segons
han explicat, el 72% d'aquestes actuacions estan executades i acabades a dia d'avui, i un 6%
més estaran acabades a finals de mandat. Pel que fa al 22% restant, «un 14% han quedat
ajornades, mentre que un 8% estaran iniciades durant aquest 2011». P4

Presentació de les dades del PAM
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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:

www.mesebre.cat

Aixeco els ulls al cel i con-
templo l'espai… aquest
enorme, vast i insondable
buit capaç d'albergar
mons que uneixen les
esperances de la
Humanitat i els seus més
desgavellats temors. El
Cosmos és font de les
il·lusions i somnis dels
visionaris, però hi ha que
reconèixer que també
amaga misteris on els pit-
jors malsons es fan reali-
tat. Quants enigmes hi ha
a l'Univers? Quantes sor-
preses esperen als pio-
ners que s'aventurin a viat-
jar per l'Infinit? Quantes
vides costarà el programa
espacial? Interrogants a
quals ningú pot respondre
amb certesa. I, no obs-
tant, cal titllar d'insensats
als genis que posen el seu
intel·lecte al servei de la
ciència en ares a conques-
ta de l'espai? Els més
escèptics esgrimiran mil
raons per detenir les
seves investigacions. Però
no hi ha marxa enrere. El
procés és inexorable per-
què és la supervivència de
l'espècie el que està en
joc. Tard o d'hora ens ado-
narem que un dia no gaire
llunyà s'esgotaran els
recursos naturals del pla-
neta i no hi haurà futur en

cas de romandre a la
Terra. És necessari buscar
un altra llar, un món sem-
blant al nostre i esbrinar la
forma de realitzar un
èxode massiu. No serà
una empresa fàcil, més
ben al contrari, resultarà
una ingent tasca que no
solament requerirà el com-
promís, esforç i sacrifici
de tots, sinó també la
col·laboració de cadascú
de nosaltres. Una
excel·lent prova de solida-
ritat. Els avenços de la
tecnologia ens ajudaran a
aconseguir-ho, tot i les crí-
tiques dels detractors
sobre la desmesurada
despesa que aquestes
investigacions puguin
generar. Malgrat no ser
més que una simple utopia
a hores d'ara, l'objectiu és
vital i lloable, ja que el
futur dels nostres fills
dependrà d'aquest afany. 
El que no en tinc cap mena
de dubte és que el nostre
destí està allí dalt, a l'es-
pai, per això cada vegada
que tinc l'ocasió m'entre-
tinc admirant el firmament
on titil·len miríades d'es-
trelles.

Ramon Gonzalez 
la Ràpita

Espai sideral
Opinió

Properament, l'Ametlla de Mar es vesteix de
gala per celebrar les seues festes majors, La
Candelera 2011. El municipi dissenya unes
Festes Majors per a tots els públics i compro-

meses amb les butxaques de tothom. Ja tenim
aquí una de les festes majors d'hivern més
populars a les Terres de l'Ebre. Unes festes
que recullen, al llarg de set dies, des d'actes
religiosos (com la processó de candeles i l'o-
frena floral) fins a actes lúdics (trobada gegan-
tera, el ball de la Darrera Coca, cercaviles i
correfocs) passant per la gastronomia (con-

curs de suquet de peix calero), un dels grans
alicients de La Cala.
En honor a la Patrona de l'Ametlla de Mar, la
Verge Candelera, el dia principal és el 2 de
febrer, en el que són protagonistes els actes
religiosos, com la processó de candeles i l'o-
frena floral. També hi ha un dia dedicat a la
vellesa, a la dona i a l'esport. Altres activitats
són: la trobada gegantera, el ball de la darre-
ra coca, revetlles, cercaviles, correfocs, focs
d'artifici. També dins les festes de la
Candelera s'organitza el concurs del suquet de
peix calero. Es tracta d'un concurs gastronò-
mic on 20 participants cuinen aquest plat típic
mariner. Hi ha degustació de dolços típics i
cremat. Veniu a gaudir de la festa gran dels
caleros i caleres.

Editorial

Festa Major de la Candelera

La setmana vinent,

de l’1 al 6 de febrer, a la Cala

A penes estem tancant les darreres elec-
cions autonòmiques, quan coincidint amb
l'inici del 2011, enfilem la recta de les
eleccions municipals. En els darrers comi-
cis, els socialistes hem suportat la factu-
ra de la greu crisi econòmica que estem
patint i segurament d'algunes de les erra-
des que hem comès en el govern. Ha ser-
vit de poc, malauradament, l'evidència
d'una important acció de govern, que a
les Terres de l'Ebre ha significat, entre
moltes altres inversions, el pont del
Passador al Delta o l'arribada de la
Universitat Rovira i Virgili, amb el nou edi-
fici del campus a Tortosa o la important
actuació mitjançant la Llei de Barris al
nucli històric de Tortosa. Amb tot, les
eleccions municipals es presenten amb
una expectativa nova i molt depenent de
les circumstàncies locals. 
El repte socialista avui, en l'àmbit local,
és presentar un projecte que ofereixi solu-
cions a les conseqüències de la crisi.
Donar solucions als problemes de les
famílies i de les persones, fent un esforç
en la millora dels serveis socials i, sobre-
tot, impulsant la promoció econòmica per
crear llocs de treball. La crisi és global
però moltes de les solucions s'han de
donar en clau local, parafrasejant aquella
frase dels mediambientalistes, “cal pen-
sar global i actuar local”. 
En l'etapa d'alcaldia socialista a Tortosa
(1999-2007), en un context de creixe-
ment econòmic, conscients que després
s'esdevindria una etapa de recessió, tot i
que era imprevisible la seva magnitud,
vàrem treballar fort per asseure les bases
d'un creixement estructuralment sòlid.
Vàrem negociar amb el govern de la
Generalitat la creació del gran polígon
Catalunya Sud, una gran reserva de sòl
industrial ben comunicat, que havia de
disposar d'aigua abundant i ampliable
amb vista al futur. Vàrem aconseguir la
ubicació de la Universitat Pública de
referència, la Rovira i Virgili, a Tortosa,
entenent que la qualificació dels nostres
joves, el coneixement i la recerca són
claus en la nostra competitivitat com a
territori, i vàrem aconseguir incloure en la

planificació de les infraestructures amb
vista al futur immediat: el desdoblament
de l'Eix de l'Ebre i el pas de la nova auto-
via del Mediterrani per l'interior del Baix
Ebre i el Montsià, més concretament pel
terme municipal de Tortosa, aconseguint
aquí el creuament dels dos eixos, el de la
vall de l'Ebre i el de la Mediterrània, recu-
perant el valor estratègic del nostre terri-
tori.
Han passat quatre anys d'ensopiment i de
paràlisi esterilitzant, en la millor tradició
de la dreta tortosina, que res no es
mogui, una ciutat petiteta, ben controlada
pels de sempre i sense que vingui com-
petència de fora per a alguns empresaris
i comerciants, de mirada curta i llarga
ambició. Es podria citar a Lampedusa,
“es tracta d'aparentar que tot canvia per-
què  res no canvie”.
Ara és l'hora de treballar fort, de treballar
pels nostres veïns de Tortosa, de generar
empenta i il·lusió. No es tracta  de fer
focs d'artifici, ni de vendre fum amb pràc-
tiques de màrqueting comercial com fins
ara. Es tracta de planificar i treballar i
tenir molt clar on hem d'anar. Els socialis-
tes sí que tenim model de ciutat i el
desenvoluparem.

Joan  Sabaté i Borràs
Senador i portaveu del grup municipal

del PSC a Tortosa

Creixement per crear llocs de treball 

Opinió
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PISOS NOUS

2 HABITACIONS

EN VENDA O LLOGUER

Una Festa Major que
enguany uneix tradició i
modernitat. I és que des de
la regidoria de Festes de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar són molt conscients,
d'una banda, que s'han de
preservar les tradicions,
però, de l'altra, saben que
els temps canvien i any
rera any es marquen com a
fita la innovació. Enguany,
tot i que oficialment les fes-
tes comencen el dimarts 1
de febrer, des d'aquest
divendres ja hi ha preparats
actes de preludi de festes
com l'actuació del Grup
Escènic de la SCER amb
l'obra “Aquí no paga ni
déu”, de Dario Fo. L'acte
tindrà lloc a la sala de la
Societat, a les deu i mitja. I
el diumenge, es farà la
XIIa.Trobada de Penyes
Barcelonistes del Baix
Ebre, Montsià i Baix
Maestrat en commemora-
ció del 25è Aniversari de la
Penya Barcelonista de
l'Ametlla. El dilluns 31 serà
el torn de l'Olimpíada
d'Atletisme al poliesportiu
Galetet. Però serà el
dimarts, 1 de febrer, quan
es donarà el tret de sortida
definitiu a la Festa Major

amb el pregó de festes que
aquest any anirà a càrrec
de José Luís Móra
Bertomeu, President de la
Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de
Tortosa. El consistori cale-
ro ha escollit a Móra per tal
que el present i futur de l'e-
conomia i dels industrials
del Territori sigui l'eix verte-
brador del pregó.
Recordem que l'any passat
el pregoner de la Festa
Major va ser Germà Bel,
economista de renom del
país.  El dia de la Patrona,
el 2 de febrer, es concen-
traran els actes més

solemnes com l'enderroc
de la primera pedra dels
murs del Bon Repòs; un
moment històric.
Recordem que és un espai
que s'acabarà convertint
en un gran jardí públic
situat al nucli de la pobla-
ció. L'acte anirà a càrrec
de l'alcalde del municipi,
Andreu Martí, i del
Conseller d'Interior, Felip
Puig. Aquesta jornada,
també, tindrà lloc la solem-
ne processó en honor a la
Mare de Déu de la
Candelera que cada any
aglutina a desenes de cale-
ros i visitants. Una proces-

só que, any rera any, ens
deixa imatges precioses de
la devoció dels caleros per
la Mare de Déu sota la llum
de les haches (ciris). I l'en-
demà, dia 3 de febrer,
tindrà lloc la festa dels jubi-
lats on tindrà lloc el dinar
popular amb ball posterior.
El mateix dia, cap a les
quatre de la tarda, es cele-
brarà el 31è. Concurs de
Suquet de Peix Calero. Un
concurs consolidat que
compta amb una alta parti-
cipació i que tindrà lloc,
com cada any, vora la
Llotja. La gran novetat
d'enguany però, arribarà el

dia 4 amb el dia de la
Joventut. Una jornada on hi
ha previstes gran diversi-
tats d'activitats, entre les
quals, destaquen la Lliga
de Paintball i el vermut amb
música electrònica a la
Plaça Nova. Amb aquest
dia es vol recuperar a
l'Ametlla l'esperit de les
Penyes, mostra de diversió
i treball conjunt. I a la nit, a
les dotze, concert a l'em-
belat els tres grups clònics
els MALA VIDA, MOMO(tri-
but a Queen) i PLEASE U2.
La dona serà la protagonis-
ta del dissabte 5 de febrer,
on hi haurà el dinar de ger-

manor de les dones i a con-
tinuació ball amb el trio
MERCURIO. I a la nit, con-
cert de Pep Sala i Miquel
del Roig on s'interpretarà
conjuntament la cançó
“M'agrada la Cala” creada
especialment per a l'oca-
sió, amb musica de Pep
Sala i lletra del cantautor
calero. Pel darrer dia, des
la Regidoria de Festes s'ha
reservat el monòleg de Pep
Plaza, actor i imitador del
programa Crackòvia. La
Pirotècnica Tomàs serà
l'encarregada de tancar les
festes amb el Gran Castell
de Focs d'Artifici. Al llarg
de la festa, a més de Felip
Puig, Conseller d'Interior,
han assegurat la seva
presència a algun dels
actes, Joana Ortega,
Vicepresidenta del Govern i
Consellera de Governació i
Relacions Institucionals,
Josep Lluís Cleríes,
Conseller de Benestar
Social i Família, i Josep
Maria Pelegrí, Conseller
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural. Per finalitzar, cal
remarcar que per tal que
les festes comptin amb la
major participació possi-
ble, des de la Regidoria de
Festes de l'Ametlla de Mar,
conscients de la situació
de crisi, s'han mantingut, i
en alguns casos reduït, els
preus dels abonaments,
palcos de l'envelat i dinars
populars.

Modernitat i Tradició s’uneixen 
a la Candelera 2011

De l'1 al 6 de febrer tin-
dran lloc les festes de la
Candelera 2011. 

Arriben, amb moltes activitats, les Festes Majors de l’Ametlla de Mar, de l’1 al 6 de febrer

El dia dels joves, la processó en honor a la Mare de Déu de la Candelera i el concert de Pep Sala, els plats forts

REDACCIÓ

Les festes de la Candelera tenen molta participació any rera any.
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En xifres absolutes
«aquest any s'hauran exe-
cutat 416 actuacions d'un
total de 482. Aquest ha
estat un document que ha

donat cohesió al govern
municipal", ha explicat l'al-
calde de la ciutat, Ferran
Bel,  després d'asseverar
que "l'estabilitat a l'equip
de govern ha estat clau
en la capacitat d'execució

de projectes demostrada
en aquests quatre anys, i
això ho hem fet en un con-
text econòmic desfavora-
ble". La portaveu munici-
pal de CiU ha repassat
diferents actuacions inclo-

ses al PAM i el seu estat
d'execució. Roigé ha des-
tacat que «345 actua-
cions, un 72 per cent del
total, estan executades i
finalitzades. Aquest és el
cas, per exemple, de la
urbanització del carrer
Llarg de Sant Vicent, la
Casa de la Música, la
rehabilitació del parc
municipal, la nova seu
d'Acció Social, el nou
Centre Cívic al Mercat de
Ferreries o la nova pista
d'atletisme d'entrenament
i camp de futbol de gespa
artificial». La regidora
també ha precisat que
«30 actuacions, un 6%
del total, s'estan execu-
tant i es completaran
abans del proper mes de
maig. Hi ha un altre apar-
tat on s'inclouen aquelles
actuacions en execució
i/o inici durant 2011, que
sumen 41 en total, un 8
per cent del conjunt. 66

actuacions han estat
retardades (14% del
total), fet que implica no
estar descartades sinó
ajornades per diversos
motius, com ara la prèvia
finalització d'altres obres
en indrets pròxims». De la
seva banda, el portaveu
del grup d'ERC ha valorat
que el PAM «té una doble
importància perquè es va
elaborar en temps de
bonança econòmica i s'ha
acabat complint en un
context molt més desfa-
vorable». 
Forés ha repassat diver-
ses de les actuacions rea-
litzades durant aquests
quatre anys i ha conclòs
que «aquest mandat cre-
arà un precedent, en el
sentit de l'estabilitat, per-
què a partir d'ara no
valdrà qualsevol pacte
com alguns dels que ha
tingut l'Ajuntament de
Tortosa anteriorment».

El Pla d’Actuació Municipal 2007-2011
entra en la seva recta final

El Pla d'Actuació
Municipal (2007-2011),
el full de ruta que ha
marcat l'acció de
govern de l'Ajuntament
de Tortosa durant
aquest mandat, entra
en la seva recta final
«havent acomplert un
78 per cent dels com-
promisos adquirits fa
quatre anys, un percen-
tatge que creix fins al
86 % si compten les
actuacions que finalit-
zaran dins d'aquest any
2011».

A Tortosa, «amb un compliment superior al 80%»

REDACCIÓ

Presentació oficial de les dades del PAM.

Cedida

La Unió de Ramaders i
Pagesos de Catalunya
(Urapac-UPA), l'organitza-
ció agrària vinculada a la
UGT, ha renovat la llista
que presentarà a les
eleccions a cambres
agràries que tindran lloc
el pròxim 20 de febrer.
Així, l'ampostí Carlos
Margalef encapçala la
candidatura que fa qua-
tre anys portava l'engin-
yer agrícola i exregidor
tortosí Josep Maria
Franquet com a cap de
llista, i que va aconseguir
un representant a la cam-
bra agrària de
Tarragona. Un dels objec-
tius de la candidatura
d'Urapac és aconseguir
que se simplifique la
burocràcia de l'adminis-
tració. 

URAPAC-UPA
renova llista per les
eleccions agràries

El ple de l'Ajuntament de
Roquetes ha aprovat per
unanimitat, les al·lega-
cions a les noves normes
de planejament urbanís-
tic de les construccions
agràries a les Terres de
l'Ebre, una ordenació
impulsada pel
Departament de Política
Territorial i Obres
Públiques. L'alcalde
roquetenc, Francesc Gas
(ERC), va dir que estan
d'acord amb la filosofia,
però que rebutgen qües-
tions com la superfície
mínima de les finques
per construir, ja que al
municipi i a la resta del
territori les finques són
“relativament petites”.

Roquetes aprova
al.legacions

urbanístiques

El grup municipal del PSC
a l'Ajuntament de Tortosa
ha replicat, en un comuni-
cat, el balanç fet aquest
dilluns pel govern munici-
pal (CiU i ERC) sobre l'exe-
cució del Pla d'Actuació
Municipal (PAM). El porta-
veu socialista, Joan
Sabaté, creu que aquest

document demostra el
«desconeixement del
govern actual sobre les
necessitats i la realitat de
la ciutat». 
Sabaté ha reiterat que el
PAM és un document fet
«a corre-cuita, carregat
d'inconcrecions i de
vaguetats que dificulten

avaluar-ne el grau de com-
pliment». 
El regidor ha assegurat
que un document «sense
base sòlida no pot tenir
continuïtat en un pròxim
mandat». 
«S'ha demostrat que és
paper mullat», ha afegit el
regidor.

«El PAM és un document fet a
corre-cuita, carregat de vaguetats»

Joan Sabaté, portaveu del Grup Municipal del PSC a Tortosa
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S'han hagut de fer movi-
ments de terres per fer
accessibles els itineraris a
peu, s'han rehabilitat mar-
ges i valones de pedra
seca, s'han conservat i
ampliat les zones de vege-
tació autòctona i, en defi-
nitiva, s'ha fet una rehabili-
tació integral de tot l'àmbit
d'actuació que posa en

valor el principal element
patrimonial de Campredó i
un dels més importants
del municipi de Tortosa, la
torre medieval de Font de

Quinto. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i l'al-
calde pedani de
Campredó, Joan
Sanahuja, han presentat

aquest dimecres els tre-
balls de restauració.
L'obra ha tingut un cost de
84.883 euros i l'ha execu-
tat l'empresa Urbaser,

finançada amb càrrec al
Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad
Local. L'alcalde ha recor-
dat que aquesta actuació
era un dels compromisos
del Pla d'Actuació
Municipal (PAM) 2007-
2011 que precisament
aquesta setmana ha estat
avaluat per l'equip de
govern amb un compli-
ment superior al 80 per
cent. De la seva banda,
l'alcalde pedani de
Campredó ha avançat que
aquest mateix àmbit s'ha-
bilitarà per tal que les dife-
rents famílies del poble
puguin disposar d'un espai
propi, iniciativa que es
posarà en pràctica via sor-
teig i amb una posterior
cessió d'ús d'aquests
espais d'esbarjo.
Sanahuja estima en un
centenar el nombre d'es-
pais equipats amb taules
que quedaran integrats a
l'entorn.

Zona d’esbarjo a la torre medieval 
de Font de Quinto

L'Ajuntament de Tortosa
ha finalitzat els treballs
de neteja i adequació
dels voltants de la torre
de Campredó (s.XII), un
dels espais més
emblemàtics del poble i
punt de trobada ciutadà
en diverses celebra-
cions i esdeveniments
que tenen lloc al llarg
de l'any. 

Impulsada per l’Ajuntament de Tortosa

REDACCIÓ

Presentació dels treballs dimecres passat.

Cedida

La campanya
2010/2011 serà nefasta
per als citricultors de les
Terres de l'Ebre. Als bai-
xos preus de la primera
part de la campanya citrí-
cola, que segons els pro-
ductors no permeten
cobrir els costos de pro-
ducció, s'hi ha d'afegir la
caiguda de producció
provocada per les gela-
des dels darrers dies.
Unes gelades que faran
malbé les mandarines
més tardanes i les taron-
ges tardanes, lane lates i
salustianes. 
“D'aquí a un parell de set-
manes veurem molts
cítrics cremats”, va expli-
car el responsable del
sector dels cítrics d'Unió
de Pagesos (UP), Carles
Roig.

Nefasta campanya
de cítrics a les

Terres de l’Ebre

Els Mossos han detingut
de moment onze perso-
nes en el marc de quatre
operacions contra els
robatoris en nuclis disse-
minats i zones rurals de
la comarca del Baix Ebre.
Els operatius també han
permès recuperar  més
d'un centenar d'objectes
robats, des d'aparells de
telefonia fins a genera-
dors elèctrics o estris
agrícoles. 
Els robatoris s'han pro-
duït principalment en
habitatges dels afores de
Tortosa, a més de cases
aïllades i masos dels ter-
mes municipals del
Perelló, l'Ampolla,
l'Ametlla, l'Aldea i
Camarles. 

Robatoris
diversos al

territori

Desprès de les declara-
cions de la vicepresidenta
i consellera de
Governació, Joana
Ortega, d'aparcar les
vegueries aquesta legisla-
tura per la crisi econòmi-
ca, la Federació de l'Ebre
d'Esquerra ha reaccionat.
Segons el president,
Gervasi Aspa, “lamentem

constatar que el temps
ens ha donat la raó i CiU
ara, com durant el mandat
de Jordi Pujol, no té cap
intenció de reconèixer les
Terres de l'Ebre i, per tant,
continuarà limitant el nos-
tre futur deixant-nos sot-
mesos a la Diputació de
Tarragona”. 
Per a Aspa, “les Terres de

l'Ebre, si no es crea la
vegueria, perdran l'oportu-
nitat de fer un gran pas
cap al reconeixement polí-
tic i econòmic i quedaran
supeditades una vegada
més a la voluntat de
Tarragona”. El republicà
ha insistit que “si CiU no
negocia aquesta legislatu-
ra amb el Govern de

l'Estat, la superació dels
obstacles jurídics de la
vegueria ja ens en podem

oblidar, i més si a
Madrid arriba el PP al
Govern”.

«La negativa de CiU a crear la
vegueria limita el futur»

Esquerra demana al Govern que expliqui al Parlament els motius reals
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“El meu és el compromís de
treballar per la meva ciutat
en un moment en què la
situació és molt complicada
i, per això, posarem èmfasi
en la recuperació i l'impuls a
l'economia per crear ocupa-
ció”, ha apuntat el candidat.
De fet, les dades a Tortosa
«són avui preocupants, al
final del darrer mandat
socialista el nombre d'atu-
rats a la ciutat era de 1.071

persones. Avui la xifra ha
augmentat fins a 2.751, un
increment del 257%». I, el
més greu, segons Sabaté,
sense que «el govern de Bel
hagi estat capaç d'oferir
solució a aquesta problemà-
tica, amb una incapacitat de
gestió pel que fa a la creació
de polítiques per incentivar

l'economia al municipi.
Nosaltres volem estar al
costat de les persones,
però no donant-los copets a
l'esquena, sinó treballant per
la justícia social, perquè
Tortosa és de tots i totes»,
ha explicat Sabaté abundant
en la voluntat que el nou pro-
jecte «també vol aconseguir

que la ciutat tingui un altre
cop el govern de progrés
que va permetre acabar
amb l'immobilisme al qual la
dreta ha tornat a dur la ciu-
tat». Sabaté va ser escollit
candidat en l'assemblea que
l'agrupació local durant la
qual també es va triar als
candidats a les presidències
de les EMD de Jesús, Bítem
i Campredó. Cal recordar
que aquests dos pobles tin-
dran per primer cop candi-
dat a presidir la junta veïnal
donada la recent creació de
totes dues entitats. Així,
Antoni Sabaté, serà el candi-
dat a Jesús; Teresa Castellà,
a Bítem, i Manuel Álvarez, a
Campredó. Sabaté ha apun-
tat també que el nou projec-
te socialista serà força reno-
vat quant a idees, però
també quant a persones, i
amb una clara voluntat d'afa-
vorir la participació de la ciu-
tadania. Per aquest motiu,
des d'avui mateix, el candi-
dat ha obert el seu correu

personal a la ciutadania per-
què hi pugui aportar totes
aquelles iniciatives i idees
que consideri oportunes per
millorar Tortosa i que contri-
buiran a acabar de dissen-
yar el programa electoral
dels socialistes. El correu és
joansabate2011@socialis-
tes.cat.  «Tenim clar quin és
el nostre projecte i ja hi
estem treballant, però
volem que els ciutadans i
ciutadanes s'impliquin i ens
ajudin a fer-lo més proper i
acordat amb el que necessi-
ta la ciutat en un moment
com l'actual, que reflexi la
nostra realitat i el  nostre
sentiment», ha ressenyat,
per cloure amb contundèn-
cia: «Estimem la nostra ciu-
tat i sabem de la seva capa-
citat per liderar el territori, i
cal un govern que sigui
capaç de posar en valor
això, i els socialistes tenim
la il·lusió, la convicció i la
confiança que podem
encapçalar-ho».

Joan Sabaté encapçalarà el nou
projecte socialista per Tortosa

“Il·lusió, treball i passió
per Tortosa”, així ha
expressat Joan Sabaté
la seva implicació amb
la seva ciutat, la princi-
pal motivació per abor-
dar el repte de presen-
tar-se com a candidat
del PSC a l'alcaldia de
Tortosa.

«Amb il.lusió, treball i passió per la ciutat»

REDACCIÓ

Fotografia d’equip.
Cedida

La Diputació ha concedit
prop de 250.000 euros
entre 21 municipis del
Camp i l'Ebre per ajudar a
finançar actuacions de
caràcter excepcional. En
conjunt, l'ens intercomar-
cal haurà destinat
500.000 euros durant
aquest 2010 a ajudar el
món local a sufragar
aquest tipus de despeses.
Aquests ajuts estan desti-
nats a finançar serveis
d'assessorament tècnic,
econòmic, jurídic i d'as-
sistència tècnica que s'ha-
gin dut a terme amb caràc-
ter urgent i excepcional; a
sufragar despeses motiva-
des per la reparació o
substitució de serveis que
s'hagin vist afectats per
circumstàncies singulars i
sobrevingudes.

La Diputació
finança

actuacions a
l’Ebre

La Sindicatura de
Comptes ha detectat
diverses irregularitats de
tipus comptable i de com-
pliment de la legalitat en
els comptes anuals del
Consell Comarcal del
Montsià referents a l'exer-
cici de 2008. Segons l'in-
forme, aprovat pel ple de
la Sindicatura el passat 9
de desembre de 2010
amb el síndic Ernest Sena
com a ponent, l'organisme
comarcal hauria contrac-
tat personal sense oferta
pública d'ocupació, ni pro-
cediment de selecció.
L'informe també apunta
que durant aquest exercici
dos contractes de serveis
es van adjudicar sense un
procediment obert.

Irregularitats en
els comptes del

Montsià

«Polèmica tancada». Això
si més no és el que han
volgut transmetre des del
Govern de la Generalitat i
des de l'Ajuntament de
Tortosa aprofitant la pre-
sentació del nou director
dels serveis territorials de
Salut a les Terres de
l'Ebre, Albert Gómez,
entorn al seguit de decla-

racions i reaccions sobre
el projecte de construcció
del nou hospital a
Tortosa. Tant el secretari
d'Estratègia i Coordinació
del Departament de
Salut, Francesc Sancho,
com el delegat del
Govern, Xavier Pallarès,
han assegurat que treba-
llaran per donar continuï-

tat al projecte del nou
hospital de la capital del
Baix Ebre perquè és una
'necessitat' pel territori
ebrenc. 
Amb tot, fins que no es
validi el sistema de
finançament, a través
d'un consorci d'ajunta-
ments, no es donarà cap
pas en ferm.

«Polèmica tancada» entorn el nou
hospital de Tortosa

Declaracions del Delegat de Govern, Xavier Pallarès
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Desde fa més d'una dècada
Amposta organitza, a princi-
pis d'any, una jornada gas-
tronòmica de referència a les
Terres de l'Ebre, i que també
traspassa fronteres més enllà
de territori ebrenc. I aquest
any, ja s´ha arribat a la XVI edi-
ció d' aquesta trobada “culinà-
ria”. El proper diumenge 27
de febrer tindrà lloc al pavelló
Firal de la ciutat la XVI Festa
de la Carxofa. Aquesta matei-
xa serà el plat fort d'una pro-
moció Gastronòmica que
tindrà lloc durant tot el mes
de març quan els restaurants
de la ciutat dedicaran aques-
tes 4 setmanes per cuinar la
carxofa de mil maneres dife-
rents, en el marc de les
8enes Jornades
Gastronòmiques dedicades a
aquesta verdura.  Fideuada
de carxofa i calamarsons,
"quesadilla" de carxofa amb
xoriço, calamar farcit de car-
xofa amb salsa marinera,
pastissets de carxofa amb
xopet de mistela... són alguns
dels molts altres plats i for-
mes de cuinar la carxofa que
els ampostins i ampostines i
visitants a la capital del
Montsià durant aquest perío-
de podran degustar i gaudir
amb la qualitat i innovació als
fogons dels diferents restau-
radors participants. Mercats
de productes típics, grups
d´animació i altres activitats
completaran la jornada del 27
de febrer. Us hi esperem!

XVI Festa de la
Carxofa,

el 27 de febrer a
Amposta
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A més, Alonso tanca vuit
anys d'alcaldia «havent
millorat la qualitat de vida
al municipi i amb la satis-
facció d'haver complert
amb la pràctica totalitat
del programa electoral
amb què va concòrrer a
les eleccions». De la seva
banda, Josep Pitarch ha
agraït el suport de la
militància i, sobretot, de

l'alcalde Miquel Alonso
amb qui l'uneix no només
una relació política sinó
també d'amistat. El ja can-
didat també ha anunciat
que continuarà amb el pro-
jecte endegat i que mantè
l'aposta per l'equip que ha
fet possible el seu desen-
volupament. «Assoleixo
aquest repte amb una gran

il·lusió i amb el compromís
de contribuir a treballar
fort per fer un poble molt
millor», ha assenyalat.
Josep F. Pitarch López va
nàixer a la Ràpita el 1971.
Està casat i té una filla. És
llicenciat en Història
Medieval per la URV, ha
realitzat els cursos del
doctorat per la mateixa

universitat i autor de diver-
sos llibres i publicacions
sobre el territori.
Actualment és primer
tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de la Ràpita i
portaveu del grup munici-
pal del PSC. És regidor de
Serveis i Espais Públics i
de Fires de l'Ajuntament de
la Ràpita. 

En l'anterior mandat ho va
ser d'Urbanisme, Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Participació Ciutadana i
Governació. Ha estat res-
ponsable de l'Oficina del
Delegat del Govern de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre. Així mateix, ha
representat l'Ajuntament
de la Ràpita i el Consell
Comarcal del Montsià en
diversos organismes d'àm-
bit territorial: Taula del
Sénia, Lidebre, IDECE,
Parc Natural del Delta de
l'Ebre, Consorci Residus
Montsià, Fundació Privada
Montsià, CODE, Grup
Acció Litoral Costa de
l'Ebre, Consorci DE, entre
altres. 
Pitarch fou cap de premsa
de l'Ajuntament de la
Ràpita des del 1995 fins el
2000, i cap de premsa i
comunicació del Consorci
per a la Protecció Integral
del Delta de l'Ebre (CPIDE).
És secretari de Grup del
PSC, de la Diputació de
Tarragona. Josep Pitarch
també està actiu a les xar-
xes socials. Té perfil al
facebook amb prop de
600 amics. 

Josep Pitarch, nou candidat 
del PSC a la Ràpita

Josep Pitarch serà el
nou candidat del PSC a
l'alcaldia de la Ràpita
després que així ho
aprovés per unanimitat
l'assemblea local que
es va reunir divendres
passat.  Pitarch substi-
tuirà Miquel Alonso,
actual alcalde, que ha
assenyalat que el relleu
respon al compromís
que s'havia marcat
d'estar dos mandats al
capdavant del muncipi i
per aportar una renova-
da il·lusió pel projecte
socialista. 

Miquel Alonso dóna pas «amb la satisfacció d’haver millorat la qualitat de vida del municipi»

«Amb un alt grau de compliment del programa electoral»

REDACCIÓ

Miquel Alonso, actual alcalde, i Josep Pitarch, nou candidat pel PSC a la Ràpita.
CEDIDA

El municipi de Sant
Carles de la Ràpita va
viatjar aquesta passada
setmana a Madrid on va
participar del 19 al 23 de
gener a Fitur, una de les
principals trobades inter-
nacionals del sector turís-
tic professional. 
La regidoria de Turisme
de l'Ajuntament de la
Ràpita va presentar
també el curtmetratge
On la terra abraça el mar,
en què el municipi del
Delta de l'Ebre es promo-
ciona com a destinació
de turisme familiar però
també amb atractiu per

als visitants més joves i
aficionats als esports,
com el surf de vela. 
També la Ràpita ha entrat
a forma part de
l'Associació per la pro-
moció del turisme gas-
tronòmic, juntament amb
Murcia, Segovia,
Tenerife, Mallorca,
Menorca, Còrdova i
Vinaròs. Que se
sumen a Albacete,
Badajoz, Cambrils,
Ciudad Real, Gijon,
Lanzarote, Lleida, San
Sebastià, Santiago de
Compostela, Valencia,
Valladolid i Saragossa. 

Aquesta iniciativa, que
compta amb el recolza-
ment des dels seus inicis
de la Secretaria d'Estat
de Turisme, té com a
principal objectiu generar
una categoria de produc-
te gastronòmic a nivell
nacional, afavorir la pro-
moció i comercialització
del turisme gastronòmic
a Espanya i a l'exterior i
coordinar les activitats en
benefici de la globalitat
de les destinacions mem-
bres. 
Tot això garantint que el
producte que s'ofereix és
de qualitat.

El municipi de Sant Carles de la Ràpita es promociona a
FITUR, del 19 al 23 de gener

Es va presentar el curtmetratge On la terra abraça el mar

El Partit Popular
d'Ulldecona ha proposat
"denegar el permís als
immigrants sancionats
per conductes incívi-
ques". En opinió d'Isabel
Salas, Portaveu de la for-
mació popular al consis-
tori ulldeconenc, "els
ajuntaments són les pri-
meres administracions
en donar la cara davant
els ciutadans i és per
això que hem de poder
tenir més pes en políti-
ques tant sensibles com
la d'immigració". "Fer
constar les sancions per
actituds incíviques dels
immigrants", ha afegit
Salas, "és una manera
d'assegurar els drets d'a-
quells immigrants que
estan en situació legal i
integrats i de llençar el
missatge que tots tenim
els mateixos drets però
també les mateixes obli-
gacions".

El PP
d’Ulldecona

decideix accions
envers els

immigrants

Dues anomalies, és a dir,
dos successos de nivell 1
en l'escala internacional,
en només quatre dies a la
central d'Ascó, quan en
els últims tres anys no se
n'havia enregistrat cap
d'aquesta rellevància; si
bé un altre incident, el de
la fuita de partícules, va
ser catalogat el 2008 de
nivell 2 i va posar Ascó
tot just en el punt de mira
en què ara, després d'un
esforç per recuperar el
prestigi, es podria tornar
a situar. 
L'escala és de 0 a 7
(només Txernòbil ha estat
un 7) i el Consell de
Seguretat Nuclear (CSN)
ha classificat de nivell 1,
un graó per sobre de la
gran majoria de succes-
sos notificables (de nivell
0, “sense significació per
a la seguretat”), tant una
maniobra incorrecta de
dissabte passat, en una
operació que es fa cada
nou anys, com la desacti-
vació puntual d'un siste-
ma d'emergència de refri-
geració.

Diferents
successos a la

central nuclear 
d’Ascó
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L'embassament d'Ulldecona
arrossega una situació críti-
ca des de fa més d'un any
però a hores d'ara s'ha vist
fortament agreujada, situant-
se a menys del tres per cent
de la seva capacitat per la
falta de pluges en els
darrers temps. En con-
cret a la tardor és el
moment en que les preci-
pitacions permeten crèi-
xer la quantitat d'aigua
embassada. De fet, les
últimes pluges les trobem

cap a mitjans de l'octubre
passat, des de llavors l'ai-
gua ha baixat fins els
0,32 hectòmetres cúbics,
dels 11 de capacitat que
té en total l'embassa-
ment. 
La Comunitat de Regants
d'Ulldecona, concessionà-
ria de l'aigua de l'embas-
sament, assegura que la
situació és delicada i no
confia en què plogui la
quantitat desitjada.
Aquesta situació podria
afectar negativament la
propera campanya de
reg, que va dels mesos
de maig a octubre. I es
podria repetir la situació

que els regants neces-
sitèssin fer ús de l'aigua
dels pous de suport de
que disposa la Comunitat.
Segons expliquen des de
l'entitat, que aglutina uns
1.600 socis dels munici-
pis de la Sénia i Ulldecona
al Montsià i Rosell i Sant
Rafel al Baix Maestrat,
entre altres, l'ús més
intensiu dels pous supo-
sarà un encariment impor-
tant del preu que haurà de
pagar el regant per l'aigua
(per la llum i el gasoil que
requereixen pel funcio-
nar). 
La falta de reserves ha
deixat al descobert algu-

nes infraestructures que
habitualment queden ama-
gades sota les aigües,
com ara l'antiga carretera
o les restes del  molí de
Xirlets. 
Fets relacionats i curio-
sos, com que aquesta
situació també facilita
l'activitat als pescadors
de la zona, ja siguin
humans o animals, com
ara els corbs marins.
Però val a dir, que aques-
tes condicions no són pri-
merenques sinó que es
tracta d'una situació cícli-
ca de l'embassament
d'Ulldecona, situat al terme
de la Pobla de Benifassà
(Baix Maestrat) i pertanyent
a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer.
L'última situació com aques-
ta és va viure en els anys
1998, 1999 i  2000 i fins
el moment sempre han
acabat tenint solució.

«Pretenem recuperar la figura del Museu, que la ciutat mai hauria d’haver deixat perdre»

REDACCIÓ Deltebre busca joves per crear 
la nova Colla Gegantera 

del municipi

L'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre
està creant una Colla
Gegantera. 
Per tal de poder realitzar
aquest projecte el propi
Ajuntament sol·licita la
col·laboració de tots
aquells joves que tinguin
interès per la cultura

popular i tradicional cata-
lana. A través d'un
curs, els joves interessats
rebran classes de dolçai-
na, tabal i ball de
gegants. Tots els interes-
sats en el curs poden par-
lar amb l'Àrea de Cultura
de Deltebre per tal d'ins-
criure's.

L'associació Cultural  la
Fil·loxera Vastatrix de
la Ribera d'Ebre porta
temps observant que,
fora de l'àmbit de la DO
Montsant, tot i que la
vinya ha anat molt a
menys, es mantenen. I
han aparegut o reapare-
gut un seguit de  cellers
o  viticultors  que  han
decidit  entrar  en  el
món  del  vi,  amb
ganes  d'aportar  coses
interessants. Per aquest
motiu, i com amants del
món del vi, avui, 28 de
gener, han organitzat un
sopar. L'assocació
troba diverses explica-
cions per entendre
aquest resorgiment de
cellers, uns ho fan amb

fins comercials, altres
per explorar les seves
potencial itats i algun
gairebé com a mera dis-
tracció i per autocon-
sum. Però dintre dels
interessos d'aquesta
associació també està
conèixer el que s'està
fent al nostre entorn
més proper. Una troba-
da que comptarà amb la
participació de 10 pro-
ductors o cellers de la
Ribera d'Ebre. Com que
la convocatòria arriba
en vespres de la Fira
Intercomarcal de l'Oli de
Móra la Nova (FIO
2011), en la trobada
s'aprofitarà per degus-
tar els mil lors ol is
novells de la Ribera
d'Ebre, la Terra Alta i el
Priorat.

L’Associació Cultural 
la Fil·loxera Vastatrix organitza 

un sopar per gaudir 
dels nostres vins

REDACCIÓ

El CD lo Carrilet de la
Cava i les cançons de
Josep Bo, inclòs en el lli-
bre del mateix títol, ha
arribat a la fase final pre-
mis Enderrock 2010 de
la música en català per
votació popular. Després
d'una primera fase de
votacions en la que com-
petia amb més d'un cen-
tenar de discos, ara enfi-
la la segona fase amb
només 10 artistes entre
els que hi ha noms com
La Carrau, Miquel Gil,
Eliseo Parra o Lídia Pujol
entre altres.
L'organització ha fet púbi-

ques les instruccions per
participar a la seva pàgi-
na. Lo Carrilet de la Cava
i les cançons de Josep
Bo apareix a l'apartat de
Folk/Noves músiques
(Millor disc) a nom de
DDAA (Diversos autors).
Les votacions estan ober-
tes només fins el dia 15
de febrer. La Carrau, Pep
Gimeno Botifarra, Quico
el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, Pepet i
Marieta, Montse Castellà,
Andreu Rifé, Terrer Roig,
Josep Maria Bonet i Juno
han participat en la grava-
ció del CD amb temes de
l'autor, nascut l'any 1925
a Jesús i Maria.

El CD Lo Carrilet de la Cava
i les cançons de Josep Bo 

arriben a la fase final d’Enderroks

L'objectiu en què treballa l'e-
quip de govern municipal és
aconseguir el finançament
necessari, uns 800.000
euros, per fer l'exposició
permanent, adequar les ins-
tal·lacions, i obtenir el reco-
neixement com a Museu per
part de la Generalitat.
Aquesta tasca es durà a
terme durant tot aquest any
2011, amb l'objectiu que
l'any vinent el Museu de
Tortosa estigui ja plenament
operatiu. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, acom-
panyat del regidor de
Cultura, Joan Caballol, i de
la directora de l'IMACT,
Maria Josep Bel, presentava
els detalls del projecte de

futur Museu, afirmant que
"estem davant d'un projecte
ambiciós, que és prioritat
absoluta" de l'Ajuntament de
Tortosa. "Recuperarem la
figura del Museu, que la ciu-
tat mai hauria d'haver deixat
perdre, al temps que es
podran iniciar molts altres
projectes, esdevenir un
potent centre cultural de la
ciutat, així com una impor-
tant eina de promoció turís-
tica i un element més per a
millorar l'autoestima de la
ciutadania de Tortosa". El
projecte en qüestió estarà
format per la sala d'exposi-

cions permanent, a la qual
s'accedirà per una recepció-
botiga situada al costat. Les
instal·lacions de l'equipa-
ment incorporen també les
oficines de l'IMACT, que en
les properes setmanes es
traslladaran des de la seva
seu actual al Teatre Auditori
Felip Pedrell. El Museu es
completa amb la sala de
reserva, que inclou un fons
patrimonial amb més de
5.000 registres, la sala
d'exposicions temporal
Antoni Garcia, i una Aula
Didàctica. La sala d'exposi-
cions permanent ocupa una

superfície aproximada de
600 m2, distribuïda en dos
nivells. Organitzats al vol-
tant d'uns grans cubs, hi
haurà 7 àmbits on s'expli-
carà la història de Tortosa i
del seu territori d'influència.
La denominació dels àmbits
és la següent: ELS
ORÍGENS, el territori de
Tortosa a la Prehistòria;
Ilercavònia, la primera iden-
titat; Dertosa, el pas de
l'Ebre;Turtuxa, la ciutat del
nord; Al centre de la Corona
d'Aragó; A la perifèria del
Regne d'Espanya; i Una
nova identitat. 

«Estem davant un projecte ambiciós»

Aquest dimarts passat,
25 de gener, l'Ajuntament
de Tortosa presentava el
projecte museològic i
museogràfic del futur
Museu de Tortosa, que ha
elaborat l'empresa STOA,
i que ha de servir per
equipar en els propers
mesos el pavelló 12, el
més gran de l'antic
Escorxador municipal
modernista, que acollirà
la sala d'exposicions per-
manent del nou equipa-
ment cultural. 

REDACCIO

Imatge de l’escorxador de Tortosa.
cedida

La propera campanya de reg,
en perill per falta d’aigua
Aquest tipus de situacions esdevenen cícliques. 

L’última com aquesta es va viure en els anys 1998, 1999 i 2000

REDACCIÓ
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Canal TE ja va fer la prèvia
del Gran Derbi dimarts passat,
amb els capitans, Berkamp,
del CD la Cava, i Albert Torres,
de la UE Jesús i Maria. Va ser
a la sala de plens de l’Ajunta-
ment, amb l’alcalde, Gervasi

Aspa.
Està clar que és un partit es-

pecial, diferent: «d’aquells que
a tots els jugadors ens agrada
jugar i en el que no fa falta mol-

ta motivació perquè tothom té
ganes de disputar-lo», deien
els dos capitans.

Gervasi Aspa està con-
vençut que «el derbi tornarà a

ser una festa com a la primera
volta. Un gran partit entre dos
equips que estan demostrant
el potencial que tenen i és que
el Jesús i Maria està en ratxa,
va guanyar el líder fa dues jor-
nades, i el CD la Cava ve de
vèncer a Valls, segon classifi-
cat. Per tant, un bon moment a
nivell esportiu». L’alcalde afe-
gia que «els aficionats segur
que acudiran en un bon nom-
bre i, sense dubte, hi haurà un
bon ambient entre dos equips
que són amics».

Demà dissabte està previst
un dinar de cortesia entre els
tècnics i diumenge, abans del
partit, el faran els directius.

El Jesús i Maria està sent la
revelació ebrenca del grup, de
fet és el nostre equip més ben
classificat. Només una derrota
en quinze jornades. I arriba en
un gran estat de forma. La Ca-
va ha sortit de la crisi de resul-

tats (quatre derrotes) amb una
victòria convincent a Valls (1-
2). Per tant, té més estabilitat
a la classificació. I, tot i que
amb baixes, té més possibili-
tats amb el fitxatges de Lluís i
de Pau (golejadors en el de-
but). El seu problema està a
casa, on només ha guanyat
dos partits. Però diumenge les
estadístiques quedaran apar-
cades. Els dos equips no des-
carten fer incorporacions «si
surt alguna cosa interessant
que ens pugui anar bé». Caldrà
estar-hi pendent. 

Tot està llest. Diumenge, la
cita. Agustí Martí serà l’àrbitre.

Un derbi especial

Un derbi sempre té con-
notacions especials. I el
del diumenge, entre el
CD la Cava i el Jesús i
Maria, no és una excep-
ció. Es el Gran Derbi de
la temporada a la Pri-
mera regional. Amb
molts d’al.licients, prin-
cipalment el classifica-
tori. El Jesús i Maria
arriba en un gran mo-
ment. La Cava ha fitxat i
s’ha recuperat.

ACTUALITAT

Diumenge (16.30 h), el CD la Cava rebrà el Jesús i Maria

M.V.

L’Amposta va perdre al
camp de l’Espanyol (4-0) en
un partit que va trencar-se en
el seu darrer tram, i que va te-
nir un resultat final que fou
massa inflat.

La sequera de bons resul-
tats s’allarga una setmana
més i ja són sis jornades sen-
se guanyar (1 punt de 18). I
diumenge vinent l’equip rep el
Masnou: «un partit clau per-
què ens enfrontem a un rival
directe en la lluita per sortir

de la situació que estem, en
una zona compromesa», deia
el tècnic Fabregat. L’entrena-
dor afegia que «estem jugant
per poder guanyar un partit i
penso que ens ho mereixem.
El que ens manca és poder
reflectir el joc amb un bon
triomf». Moha i Becerra, en
principi, són les baixes per
diumenge. 

Dilluns es tanca el mercat
d’hivern a les categories na-
cionals. L’Amposta té dos ju-

gadors compromesos però
que, fins que no estiguin lles-
tos els procediments burocrà-
tics, no es poden anunciar de
forma oficial. 

Més que tres punts
L’Amposta rebrà diumenge (17 h) el Masnou

TERCERA DIVISIO

El partit de la jornada. Per no
perdre-se’l. La Rapitenca, en la
quarta plaça, en busca de la
zona d’ascens, rebrà diumen-
ge (12 h) al poderós Vic, el
Chelsea osonenc. Està clar
que és el partit per posar a
prova la maquinària rapitenca.
Un equip rapitenc que ha estat
molt ferm al seu terreny de
joc, tot i cedir un empat contra
el Tàrrega en la darrera con-
frontació a la Devesa. I que
diumenge va assolir la primera
victòria de l’any després de la

derrota contra l’Olot i de l’es-
mentat empat contra el
Tàrrega. 
Els de Palanca van adaptar-se
a la Satàlia i van remuntar el
gol dels locals. Callarisa i
Gilabert, que havia entrat
durant la segona meitat, van
fer-ho (1-2). El senienc s’està
consolidant i ho està fent amb
gols i bona aportació.
Gilabert, per la seua part, va
aconseguir el gol en els
darrers minuts. Un gol que li
anirà bé en la seua recupera-

ció, per la seua confiança. La
Rapitenca havia perdonat però
al final va trobar el premi. Per
diumenge, el tècnic només té
la baixa de Miki mentre que
Espinosa és dubte. Destacar
el bon treball de Puig, un cop
recuperat de la lesió. 

La Rapitenca rebrà el líder
El Vic posarà a prova la màquina rapitenca a la Devesa

PRIMERA CATALANA

Els dos capitans amb l’alcalde, Gervasi Aspa, en la prèvia de Canal TE.
CANAL TE

El Vic és líder amb 9
punts d’avantatge

respecte la Rapitenca.

Reduir avantatge
El Tortosa, minvat per les bai-
xes, va perdre contra el
Tàrrega -tercer classificat- el
primer partit de la temporada
al seu camp (0-3). Un duel que
va fracturar-se amb un gol afor-
tunat dels visitants en un
moment clau (42’). Els de
Blanch van reaccionar i van
pressionar més amunt a la
represa. No obstant, el Tàrrega
feia mal al contraatac i així
(arran d’una jugada protestada
per fora de joc; l’àrbitre no va
agradar) va venir el penal i l’ex-

pulsió de Maikel. El Tàrrega, ja
amb comoditat, va tenir més
opcions. Entre elles, el 0-3. La
situació es complica, prop de
la zona de descens. El Tortosa
fa sis jornades que no guanya i
ha perdut els darrers set partits
fora.
El president Ximo Rambla, a
Canal TE, va refermar la con-
fiança en el projecte i va infor-
mar que «si no és extraordinà-
riament necessari» no hi ha pre-
vist fer incorporacions. Per diu-
menge, el tècnic recupera a

David, però Alex i Borrull són
dubte i Joan i Maikel, baixa per
sanció. Per al partit a la
Iberiana s’ha demanat protec-
ció. D’altra banda, el president
va aclarir que les especula-
cions sobre si serà el proper
Representant Territorial l’Esport
ebrenc són a hores d’ara única-
ment això, «especulacions. No
puc dir res perquè no hi ha
res». Entre altres temes, també
va comunicar que el pla de
sanejament del va pel bon
camí, com està previst.

El Tortosa torna a la Iberiana
Diumenge passat va perdre el primer partit a casa

PRIMERA CATALANA

Hi ha dos jugadors
compromesos però, per
qüestió burocràtica, no

es podran presentar fins
dilluns

Fitxatges

La UE Jesús i Maria està
en un gran moment i la
Cava ve de guanyar al

camp del Valls

Bon moment

L’Ascó va empatar diumen-
ge a Balaguer (1-1). Un punt
valuós en un partit en el que
cal destacar que els de Ravnic
van reaccionar i van igualar el
marcador a la represa, amb el
gol de Luis Garcia. Ara aquest
punt s’ha de fer bo diumenge,
contra el Terrassa (12 h) per
seguir sumant i per sortir de la
zona de descens directe en la
que es troba l’equip. 

L’Ascó ha fet oficial el fitxat-
ge de Droui Hamid, jugador
que va formar-se al Sant Etien-
ne francès i que ja va debutar.
La directiva està buscant, a
més, pel mercat ebrenc, per
poder ampliar la plantilla. Va
haver interés en Ruibal (R. Bí-
tem) i ara amb J. Antonio (Am-
polla). Fins ahir dijous, cap no-
vetat, ni d’altes ni baixes. Però
podrien haver-les en breu.

L’empat a Balaguer s’ha de fer bo diumenge (12 h)

TERCERA DIVISIÓ

Hamir debuta amb el 
FC Ascó

Els campionats ja es
troben en la segona vol-
ta. I el mercat es mou.
Es podia preveue. Els
mòbils han desgastat
les seues bateries en els
darrers dies perquè les
gestions s’han d’agilit-
zar. I potser hi haurà al-
gú què pensarà: però si
no hi ha un euro?. Bé, és
cert però això, a la vega-
da, és l’arma per a po-
der especular en uns
instants en què s’ha ini-
ciat el compte enrera
cap el final de tempora-
da. Els pressupostos es-
tan al limit però s’han de
fer tots els càlculs. I, en-
tre aquests, els canvis
que siguin necessaris a
les plantilles per donar
entrada a la possibilitat
de fitxatges.

Cazorla ha deixat el
Morell i ha anat al Valls.
Diumenge debutarà a
Ulldecona. Va ser la pri-
mera novetat de la set-
mana. N’hi ha d’altres
per concretar i que po-
den fer-ho en els pro-
pers dies. 

Una conclusió que ge-
nera tot això és que,
malgrat les adversitats
econòmiques, el futbol
està viu encara i que hi
ha il.lusió. 

I enmig de tot això,
m’agradaria destacar
els avantatges que pre-
senta el portal icompeti-
cion. com amb totes les
plantilles i els curricu-
lums esportius de més
de 1600 jugadors. Una
referènica per tots pel-
gats. Es beneficiós per
tenir més dades del
mercat actual. Una re-
ferència, sense dubte.

El mercat

L’opinió de Michel
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L’Ampolla va perdre en el segon desplaçament seguit a Cam-
brils. En aquesta jornada fou contra el Cambrils Unió (1-0) en
una confrontació en què els de Cotaina van tornar a mostrar
manca de profunditat i, sobre tot, de gol.I els cambrilencs, amb
Mañas inspirat per l’esquerra (com ja és habitual), van saber de-
cidir el duel al seu favor. Al segon temps el partit va igualar-se
però l’Ampolla no va poder assolir res positiu per la falta de cla-
redat en els darrers metres. Per aquest motiu va cedir una no-
va derrota. I la situació que es complica. I si ja ho està prou,
per la manca de gol, ara pot estar-ho més encara perquè el da-
vanter referent, l’aposta ferma ofensiva de la temporada, ha de-
manat la baixa per l’interés de l’Ascó en què pugui tornar a ju-
gar amb el conjunt de la Ribera. 

El davanter Juan Antonio demana la
baixa per a fitxar amb l’Ascó

PRIMERA REGIONAL

Lluís Fornés i Pau, procedents del Roquetenc, van debutar diu-
menge a Valls, amb el CD la Cava. Vam fer-ho amb una actuació
brillant en un partit que era compromés, al camp del segon clas-
sificat, equip que no havia cedit cap punt fins ara al Vilar. I, a
més, també ho era perquè la Cava portava quatre derrotes se-
guides. La seua situació podia complicar-se. Però la resposta,
en la línia de Calafell, va ser molt bona. L’equip tenia dues altes
però seguia amb baixes com la de Jordi Rovira que ha dit adéu
a la temporada. I els de Cantó van saber refer-se al gol local (6’).
A la represa, van remuntar amb els gols dels debutants, Pau i
Lluís. I, posteriorment, la bona feina defensiva els va permetre
mantenir el resultat. Va haver consciència de la importància dels
punts en tots els sentits, al camp del poderós Valls. Victòria, per
tant, balsàmica. La Cava és desena. Respira amb més calma. 

El debut desitjat: Pau i Lluís  marquen
els gols del CD la Cava a Valls

L’Alcanar arriba al camp del líder
amb claredat i piles carregades

PRIMERA REGIONALPRIMERA REGIONAL

Ja és una realitat. L’estadi de la
Sénia ja disposa de la gespa
artificial. Després de tots els
sacrificis que s’han hagut de
fer durant la seua instal.lació,
jugant a Sant Rafel,  la millora
ja és va inaugurar diumenge.
La infraestructura ha costat
446.000 euros i ha estat fi-
nançada amb el Fons del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya. Va ser una gran jornada,

com així va destacar-se en els
parlaments del Regidor d’Es-
ports, Joan Moisés; de l’Alcal-
de, Vicent Pla; del Delegat de
Govern, Xavier Pallarès, i de la
presidenta, Inès Querol.

Posteriorment, la Sénia va ju-
gar contra el líder (0-1). Va llui-
tar i va merèixer millor sort,
però la manca de gol és el seu
principal déficit (només 12 fins
ara). La situació és complica.

Estrena de la gespa artificial 
Va ser diumenge, contra el líder Camp Clar (0-1)

A LA SÉNIA

El Remolins-Bítem va guanyar
el Catllar (3-2) en un partit
molt complicat per l’entitat
d’un rival que, tot i estar a la
cua, va demostrar que té més
possibilitats que les que la
seua classificació indica. Els
visitants, al contraatac, van
crear inquietud en l’equip local
i van contrarestar el gol inicial

d’Emili. Amb l’1-1, ja a la repre-
sa, el control bitemenc va do-
nar resultat amb el 2-1, amb
de Xavi Anell que va culminar
una bona jugada. El Catllar,
però, va empatar poc després
i el partit va obrir-se. Va ser pi-
chihi del grup, Ruibal, quie
aprofitant un rebuig del porter
va marcar el 3-2. Amb incerte-

sa, es va mantenir el marca-
dor i els de Bítem que, en una
classificació igualada, pugen
fins a la cinquena plaça, en zo-
na d’ascens. Demà, amb la
baixa de Julio (sancionat) i de
Jonatan (lesionat), visiten el
Marianao. 
L’equip és el màxim golejador
però també dels més golejats. 

El Remolins-Bítem incrementa la
il.lusió per seguir fent història

Es cinquè i demà dissabte visita el Marianao Poblet (17 h)

PREFERENT

La setmana  passada informà-
vem que el Roquetenc tenia
més adversitats per la limita-
ció d’efectius. A més de les
baixes conegudes, s’afegien
Lluís i Pau que deixaven el
club. El davanter, golejador
històric a l’entitat, va creure
que no tenia els minuts que ell
creia que podia disposar i va

decidir demanar la baixa. Pau,
en canvi, no comptava en els
plans del tècnic i aquest així
va manifestar-li. Tots dos van
fitxar amb la Cava. Però, mal-
grat això, el Roquetenc va re-
accionar i, amb la mateixa ac-
titud d’altres jornades, va
tenir dissabte l’eficiència per
poder encarrilar el duel al seu

favor un cop s’havia avançat
amb l’1-0, gol de Toni. 

Poc després, un gol d’a-
quells anomenats fantasma
que va concedir l’assistent, va
valdre el 2-0 i una victòria que
premiava el treball de l’equip.
Ara el Roquetenc és catorzè.
El punt d’inflexió ha arribat.
Demà visita el Reddis. 

Tot i les adversitats, el Roquetenc
torna a guanyar i surt de la cua

Va véncer la Barceloneta (2-0). Demà dissabte juga al camp del Reddis

PREFERENT

L’Alcanar va vèncer el Torredembarra (2-1) en un partit en què, al
primer temps, va demostrar que ara juga més posat i que, a més,
la diferència amb jornades anteriors està en què actualment veu
porteria amb més facilitat per obrir els duels. Oscar i Toni, als 25
minuts, havien marcat el 2-0. No obstant, abans del descans, el
Torredembarra va entrar en la confrontació amb el 2-1. A la repre-
sa, el partit va travar-se i va estar molt obert. Els torrencs van as-
setjar la porteria dels locals però no van transformar les seues op-
cions. L’Alcanar va defensar-se amb tot i va haver de patir per no
tenir claredat per sentenciar al contraatac. 
Els blauigranes, amb 13 punts de 15, han aclarit la seua situació
i ja estan a la sisena plaça. I tenen més moral per visitar demà un
líder amb problemes interns. 

L’Aldeana té orgull i empata a Salou en
els darrers minuts

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana, amb orgull i ganes de recuperar-se, va visitar el Salou,
un dels equips que viu un bon moment de resultats en el que por-
tem d’any (2-2). I els aldeans van saber sobreposar-se als dos
avantatges que va tenir el conjunt salouenc i van empatar amb
els gols de Cuquet i de Kofi, aquest darrer en els últims instants
de la confrontació. Un gol que feia justícia als mérits de l’equip
d’Hilario. L’Aldeana, cuer de la taula, va agafant cos poc a poc i,
tot i les limitacions de l’inici de la lliga, ha anat millorant i s’ha de
valorar la seua capacitat de reacció. I això que va jugar amb un
menys per l’expulsió de Vizcarro, expulsat arran d’un criteri desi-
gual del col.legiat. D’altra banda, l’Ulldecona s’estanca en la zo-
na delicada després de perdre el tercer partit seguit, al camp del
Calafell (6-1), on als 20 minuts ja perdia 4-0. 

Geira soluciona el partit contra el
Nàstic al primer temps

PRIMERA REGIONAL 

El Jesús i Maria va guanyar el Nàstic (3-0). I no s’atura. En quinze
jornades, només una derrota. Els tres darrers partits, els que s’-
ha disputat enguany, s’han saldat amb victòries roigiblanques. El
balanç és extraordinari i la situació a la taula ho reflecteix, a la
quarta plaça amb empat a punts amb el Calafell, l’altra revelació
del grup i conjunt que tampoc afluixa. 

L’equip de Torres creix cada setmana. I, tot i que diumenge no
va ser el seu partit més brillant, l’equip va demostrar caràcter i se-
guretat noconfiant-se davant d’un duel que podia ser trampa. Però
Geira, en un moment dolç, com l’equip, va obrir aviat la llauna
amb l’1-0 i va fer el segon abans del descans. A la represa, monò-
leg local i sentència amb gol de llest de Ximo.  

Enrique Aleixendri, nou 
entrenador del CF Gandesa

PRIMERA REGIONAL

Enrique Aleixendri debutarà diumenge
amb el Gandesa i també en el futbol te-
rritorial, com a tècnic. El jesusenc va
jugar al Catalònia, a la Sénia, i al Torto-
sa i com tècnic va estar als planters
del Remolins-Bítem i també del CD Tor-
tosa.

Enrique manifestava que «afronto
aquesta nova etapa amb molta il.lusió i
amb ganes. Hem de buscar reaccionar
i penso que hi ha equip per fer-ho. Els propers dos partits se-
guits a casa són claus, contra rivals directes, per a poder tre-
ballar amb més confiança en el cas de guanyar-los».

El Cata, minvat per les baixes,
reacciona contra el Gandesa

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va guanyar el Gandesa i, d’aquesta manera, reaccio-
na després de tres jornades sense guanyar. S’allunya de la zona
compromesa de la taula. Els de Talarn van sortir més connectats
en la confrontació i van encarrilar-la al primer temps amb els gols
d’Isaac, Dani Iniesta i d’Aleix, de penal. A la represa, la intensitat
local va baixar i el Gandesa va guanyar metres però, com en al-
tres jornades, va estar molt poc incisiu en la determinació. El seu
gol, de penal, obra del pichichi Roger va significar el 3-1 ja a les
acaballes del duel. El Catalònia, que va tenir les baixes de Solla,
Castillo, Nacho, Eugeni i Joel (lesionats) i de Juanma (sancionat),
és setè i en la jornada vinent, demà dissabte, visita el Torredem-
barra. El Gandesa, compromès a la taula, afronta dos finals se-
guides a casa: contra el Cambrils Unió i l’Ampolla. 

Diumenge va estrenar-se la gespa artificial del camp de la Sénia.

CANAL TE
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El Sant Jaume va guanyar la Galera (5-1). Manel feia l’1-0 però
la Galera, ben posada, replicava amb un gran gol de Pau. Un
altre gol local, de Juanito, fou decisiu, poc abans del descans.
A la represa, Manel i Coto van sentenciar mentre la Galera
reclamava dos penals. Manel completava el hat-trick amb el 5-
1. El líder visita demà el Remolins-Bítem, conjunt que està en
plena ratxa. Diumenge va guanyar a Tivissa (0-3) amb gols de
Jordi (2) i de Faiges. I ja es troba a la part alta de la taula. En
aquesta part alta, el Tivenys no va fallar a Jesús i Maria (0-2)
amb dianes del pichichi Pau i de Carlos, i el Godall es va refer
patint contra la Cava (3-2). El Benissanet, molest amb deci-
sions arbitrals, va empatar a Campredó i veu com el Cata li
redueix l’avantatge. Lamentar la lesió de Sebas (J. i Maria). 

El líder Sant Jaume visita un 
Remolins-Bítem en plena ratxa

TERCERA REGIONAL

L’Amposta no guanyava des del 14 de novembre quan va impo-
sar-se al Benifallet (4-2). Set derrotes seguides han complicat
als de Harri que, no obstant, van refer-se diumenge amb el
triomf sobre el Masdenverge, equip que va tenir les seues opor-
tunitats i que, a més, va protestar molt l’actuació de l’àrbitre,
principalment reclamant un penal amb el 0-0. Acte seguit, una
gran jugada d’Iker va suposar l’1-0 i la fractura d’un partit bas-
tant travat fins aquell instant. Els ampostins van sentenciar en la
recta final del mateix amb un gol de Juanjo que posava el 2-0 al
marcador i que certificava una victòria que dóna aire a l’equip
ampostí que en la jornada vinent afronta un altre duel amb doble
valor de punts, en aquest cas demà dissabte visitant el camp del
filial del Roquetenc.

L’Amposta torna a guanyar després de set
jornades sense puntuar

SEGONA REGIONAL

El Benifallet va canviar l’ordre del partit contra el Santa Bàrbara,
en la primera jornada de la lliga. I per això torna a jugar fora diu-
menge vinent, al camp del Camarles. Es el partit de tornada del
de ‘la impugnació’ que va haver per part de l’equip camarlenc que
va pedre 4-1 però que acabaria sumant els punts quan es va con-
firmar que Pau Povill no podia jugar per sanció. Van ser uns dies
de noticia i en els que fins i tot des de Benifallet, segons fonts del
Camarles, van dir que trencaven les relacions amb el club blaui-
grana. En qualsevol cas, un partit important pels locals per no
desconnectar-se del grup capdavanter i per al Benifallet per con-
servar opcions de permanència. Per aquest motiu, els punts te-
nen el seu pes en or a partir d’ara i més amb possibles compen-
sacions que puguin haver-hi.  

El Benifallet torna a jugar fora de casa, el
retorn del partit de la «impugnació»

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara va guanyar el Benifallet (4-1) en un partit en
què va decidir el seu encert ofensiu, amb un Fidel esplendit que
segueix acumulant gols (en va fer dos). Cornejo i Mulet van mar-
car els altres frenant a un Benifallet que arribava amb la moral
pels núvols després de les darreres victòries.

El Santa és setè, dins del grup que està separat per pocs
punts (hi ha nou equips separats de sis). L’Horta, per la seua
part, també s’incorpora a la zona comoda de la taula (dins d’a-
quest grup esmentat) després de superar un rival directe en
aquesta lluita, el Camarles (2-0). Un partit en què els de Chema
van decidir al primer temps amb els dos gols (un protestat per
fora de joc). La represa, sota zero, va sobrar.

El Santa es refà i l’Horta ja s’acosta a la
zona noble de la taula

SEGONA REGIONAL

El Deltebre s’ha refet de la derrota a Roquetes i amb dos triomfs
seguits per 1-0, a El Perelló i diumenge contra el Flix, amb gols
de Borrell, s’ha tornat a situar a la part alta de la taula. Està em-
patat a punts amb els equips que segueixen el líder. Diumenge,
els de Mario Maza van haver de jugar amb serietat per imposar-
se a un Flix ben situat sobre el camp però que quan va voler re-
accionar ofensivament va topar amb la seguretat defensiva dels
locals. Els deltebrencs van tenir més opcions, sobre tot al pri-
mer temps. Per la seua part, el pichichi del grup, Magí, va lide-
rar un altre cop la victòria del Móra la Nova (una altra revelació)
contra l’Alcanar. Els d’Alex Curto no van sentenciar i van acabar
patint perquè els canareus van tenir opcions per empatar.

Borrell enlaira el Deltebre mentre que
Magí segueix empenyent el Móra la Nova

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic va començar el
partit amb convicció, amb
seguretat. Malgrat això, fou
el corberà Adrià qui va mar-
car i va avançar al seu
equip. Però l’equip de
Narcís, després de l’enso-
pegada contra el Vilalba, va
pendre nota i se’l veu amb
confiança renovada una
vegada va passar l’ensurt
d’aquell dia.
Va refer-se i ja abans del
descans hava remuntat amb

els gols de Mikel i de
Tabera, jugador que va
rematar una falta. Als deu
minuts de la represa, la
igualtat es va trencar amb la
solvència ofensiva del líder
que va decidir amb un gol
d’Agustí, el Drogba mirave-
tenc. La festa va arrodonir-
la el pichichi Jacob amb dos
gols que van sentenciar un
Corbera que va intentar-ho
però que va topar-se amb
l’hegemonia defensiva d’un

Olímpic que no va oferir
escletxes i que va tornar a
ser l’equip sòlid que l’ha fet
batre rècords a l’entitat.
Són tretze punts d’avantat-
ge respecte els persegui-
dors. Quera encara un món
però si el líder conserva l’e-
ficàcia i hegemonia que va
mostrar contra el Corbera,
el compte enrera cap a l’as-
cens a Segona Catalana ha
començat. 
El Corbera, per la seua part,

va sortir escaldat tot i que
va jugar amb actitud. No
obstant, errades puntuals
van condemnar-lo a una
nova golejada com a visi-
tant. 
Es curiós que a casa és l’ú-
nic equip que no ha perdut
cap partit, comptant-los
amb victòries excepte un,
contra l’Olímpic, que va aca-
bar amb empat.

El líder l’Olímpic recupera la seua
solvència i inicia el compte enrera

Va golejar (5-1) a un Corbera que va avançar-se en el marcador

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic manté els
tretze punts d’avantatge
quan s’ha disputat la
primera jornada de la
segona volta.

Més líders

El Pinell va guanyar el Perelló
(2-1), «el millor equip que ha
passat pel nostre camp» i,
d’aquesta manera, manté la
segona plaça encapcel.lant
un grup de quatre equips que
estan amb els mateixos
punts (34).
Els pinellans van avançar-se
amb un gol d’Amadeu. Però
el Perelló, principalment al
segon temps, va estar molt

posat i va empatar (Archi),
tenint altres ocasions que
Ferran, porter local, va evitar.
D’una acció que els visitants
van reclamar córner, es va
passar a un penal que els
perellonencs van considerar
«inexistent», ja en temps afe-
git. Ramon va transformar-lo.
Segona derrota seguida d’un
Perelló que segueix com-
promès però que si continua

així, tirarà amunt.
L’Ametlla, per la seua part, va
sumar el primer triomf de
l’any, contra el Batea (2-0).
Una bona primera part dels
de Balfegó que, en aquesta
ocasió, van veure porteria
aviat i van encarrilar el duel
sense contemplacions, en 4
minuts (10 i 14) amb els gols
de Sam i Manel. A la represa
el partit va travar-se. Tot i els

seus intents, els visitants no
van poder entrar en el partit.
El Vilalba, per la seua part,
tampoc cedeix i va aconse-
guir la tercera victòria conse-
cutiva, amb gols de Yalti (2-
0). Va vèncer a un Roquetenc
que es presentava amb bai-
xes i que va tenir les seues
opcions, sense poder-les
resoldre. El Vilalba referma la
seua condició de revelació
amb la bona feina del tècnic
Gaspar. El Deltebre també es
manté enganxat al vagó cap-
davanter (veure noticia a la
part inferior).

Pinell, Ametlla, Vilalba i Deltebre: 34
La segona plaça presenta una lluita aferrissada

SEGONA REGIONAL

Potser vostés pensaran que la
rivalitat entre el Jesús i Maria i La
Cava és molt gran. Tot al contrari,
en el partit d'anada, el dia del
derbi, van menjar els dos entrena-
dors Cantó i David i també les
dues directives. Aquest diumenge-
més del mateix. El dissabte dina-
ran un altre cop els dos tècnics i
el diumenge les dues directives.
L'expectació per aquest derbi
serà espectaular. S'esperen 1000-1500 persones. La
relació és molt bona entre els dos clubs però quan
comenci el partit serà esportiu i futbolístic; llavors
començarà la rivalitat de veritat. La Cava és el favorit
però el Jesús i Maria està en ratxa. La Cava té una
davantera demoledora. Però el Jesús i Maria encaixa
pocs gols en camp contrari, solament un equip li ha
marcat tres gols: el Nàstic i en la primera jornada, en l’i-
nici de la competició. El Jesús i Maria en camp contrari
solament ha rebut nou gols des de la jornada 3 i els dos
partits perduts, a Valls i Ulldecona, van ser decantats
pels √decisions arbitrals. Excepte aquestes dues con-
frontacions i la del Nàstic, encara que li marquin un gol,
el Jesús i Maria sempre empata o gana; va succeir a
Cambrils, a Alcanar, Cambrils Unió i Torreembarra. Clar
que el Jesús i Maria té una gran fortalesa en la seva
defensa però la Cava, amb els dos fitxatges de Mauri i
Lluís, ha canviat de fisonomia i a Valls va demostrar el
que és remuntar un partit enfront d'un Valls tenia un fortí
al Vilar fins ara. El derbi entre el Jesús i Maria i La Cava
promet ser d'emoció, bon futbol, el Jesús i Maria està
en un gran estat de forma. Es el millor equip de les últi-
mes sis jornades i l'únic que li ha baixat els fums al
Camp Clar i gairebé ho va fer contra el Valls amb 9 juga-
dors. Un Jesús i Maria que ha marcat 16 gols en les últi-
mes sis jornades, és el màxim golejador dels 18 equips
del grup en les últimes sis jornades. La Cava en aques-
ta temporada solament ha guanyat dos partits al seu
camp (Gandesa i Ulldecona ) i tres equips han guanyat i
altres tres han empatat, aquest tònica √és la mateixa
que la passada temporada però més accentuada. No
obstant, les matemàtiques i les estadístiques no servei-
xen per un derbi i mes en un d'aquesta magnitud. Igual
el tàndem Nico-Lluís pot tenir la seva tarda i marcar qua-
tre gols. També el Jesús i Maria sortirà embravit i a
guanyar el partit des del primer minut, tenint en comp-
te, a més, que el Jesús i Maria sol fer millors segones
parts.
L’equip de Torres està en un gran moment de joc amb
un Geira que setmana a setmana demostra que té els
àngels al seu costat. Haurien de ser generosos els de
La Cava i deixar que la festa la guanyi el Jesús i Maria
així donaria joc als llocs de dalt com a únic representant
de les terres de l’Ebre. No obstant, és evident que la
Cava defensarà el seu honor i més sent local i, així
mateix, perquè ha d’acabar d’allunyar-se de la zona
compromesa de la taula.
La meva aposta és que guanyarà el Jesús i Maria per 1-
2. Que no s'enfadin els de La Cava que mereixen el
triomf per afició i història però el Jesús i Maria guan-
yarà, com no.

Guanyarà el Jesús i Maria
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Alcanar-Ametlla (19 h)
Roquetenc-Amposta (16.30 h)

diumenge
Corbera-Horta (16 h)

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

Batea-Deltebre (15.15 h)
Flix-Pinell (16 h)

Perelló-Vilalba (15.15 h)
Masdenverge-Olímpic (15.30 h)

RESULTATS
18a jornada Segona regional

Ametlla-Batea 2-0

Móra Nova-Alcanar 1-0

S. Bàrbara-Benifallet 4-1

Pinell-Perelló 2-1

Amposta-Masdenverge 2-0

Horta-Camarles 2-0

Deltebre-Flix 1-0

Vilalba-Roquetenc 2-0

Olímpic Móra d’Ebre-Corbera 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 18 43 13 47

2. Pinell 18 45 20 34

3. Ametlla 18 34 20 34

4. Deltebre 18 29 16 34

5. Vilalba 18 31 24 34

6. Móra Nova 18 34 22 32

7. S. Bàrbara 18 43 29 31

8. Camarles 18 35 25 30

9. Horta 18 31 23 28

10. Corbera 18 28 37 28

11. Batea 18 29 38 24

12. Perelló 18 31 33 21

13. Amposta 18 20 27 19

14. Benifallet 18 26 39 16

15. Flix 18 16 31 13

16. Roquetenc 18 18 48 13

17. Alcanar 18 15 30 11

18. Masdenverge 18 13 46 6

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ulldecona-Atlas (16 h)
La Cava-Tivissa (16 h)

Rem. Bítem-Sant Jaume (16 h)
Tivenys-Ginestar (15.15 h)
Catalònia-Campredó (17 h)

diumenge
Arnes-Godall (15.30 h)

la Galera-Jesús i Maria (15.35 h)
Rasquera-Torre Espanyol (15.15 h)

Benissanet-Aldeana (16 h)

RESULTATS
18a jornada Tercera regional

Campredó-Benissanet 2-2

Jesús i Maria-Tivenys 0-2

Torre Espanyol-Catalònia 0-6

Godall-la Sénia 3-2

S. Jaume-la Galera 5-1

Tivissa-Rem. Bítem 0-3

Aldeana-Ulldecona 3-3

Ginestar-Rasquera 3-1

Atlas-Arnes 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 18 55 15 47

2. Tivenys 18 52 16 40

3. Godall 18 48 27 39

4. Benissanet 18 30 19 36

5. Catalònia 18 36 19 31

6. R. Bítem 18 32 26 30

7. Atlas Tortosa 18 28 22 30

8. Ginestar 18 37 28 28

9. la Galera 18 36 34 27

10. Ulldecona 18 49 38 26

11. Arnes 18 28 31 25

12. Campredó 18 29 32 23

13. Jesús i Maria 18 27 39 21

14. Rasquera 18 33 38 15

15. Aldeana 18 19 48 13

16. la Cava 18 18 34 12

17. Tivissa 18 24 53 12

18. Torre Espanyol 18 7 69 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Camp Clar-Alcanar (17 h)
Torrede.-Catalònia (16.30 h)

diumenge
Ampolla-Canonja (16 h)
Cambrils-Salou (17 h) 

Aldeana-Calafell (16.30 h)
Ulldecona-Valls (16 h)

la Cava-J. i Maria (16.30 h)
Nàstic-la Sénia (17 h)

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

RESULTATS

18a jornada, Primera regional 

Calafell-Ulldecona 6-1

Cambrils U-Ampolla 1-0

Canonja-Cambrils 2-1

la Sénia-C. Clar 0-1

Catalònia-Gandesa 3-1

Alcanar-Torred. 2-1

Salou-Aldeana 2-2

Valls-la Cava 1-2

J. i Maria-Nàstic 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 18 38 17 44

2. Valls 18 32 16 37

3. Calafell 18 35 21 34

4. J. i Maria 18 38 25 34

5. Canonja 18 29 19 29

6. Alcanar 18 26 22 29

7. Catalònia 18 36 26 28

8. Cambrils 18 24 21 28

9. Torredem. 18 36 26 27

10. la Cava 18 25 24 27

11. Ampolla 18 22 28 21

12. Cambrils U. 18 24 26 19

13. Salou 18 25 31 19

14. Gandesa 18 25 34 19

15. la Sénia 18 12 25 16

16. Ulldecona 18 27 44 16

17. Nàstic 18 15 32 13

18. Aldeana 18 18 50 10

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Organyà-Pub Cases

Cervera-Torreforta

Reddis-Roquetenc (dis 17.30 h)

Barceloneta-Júpiter

Viladecans-Mollerussa

Cerdanyola-Sant Ildefons

Marianao-Rem. Bítem (dis 17h)

Catllar-Alcarràs

Morell-Vista Alegre

RESULTATS

18a jornada, Reg. preferent

Alcarràs-Morell 1-1

Roquetenc-Barcelone. 2-0

Torreforta-Reddis 2-0

Júpiter-Viladecans 0-1

S. Ildefons-Marianao 3-0

Vista A.-Organyà 4-3

P. Cases-Cervera 0-0

Mollerussa-Cerdany. 0-3

R. Bítem-Catllar 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  18 35 21 37

2. Cerdanyola 18 38 21 36

3. Torreforta 18 35 21 31

4. Viladecans 18 23 17 30

5. Rem. Bítem 18 36 38 29

6. Cervera 18 24 21 28

7. Reddis 18 32 26 27

8. Júpiter 18 24 19 27

9. Morell 18 23 19 27

10. Pub. Cases 18 23 21 24

11. S. Ildefons  18 18 22 24

12. Alcarràs 18 21 20 23

13. Marianao 18 26 35 20

14. Roquetenc   18 19 24 18

15. Organyà 18 20 34 18

16. Barceloneta 18 22 27 16

17. Mollerussa 18 15 31 16

18. Catllar 18 23 40 16

Regional preferent

Una acció del partit entre el Valls i el CD la Cava, de diumenge.
FRANCESC FABREGAS

Els
resultats

de la
jornada

El CD la Cava, després de
quatre jornades sense

puntuar, ha estat el primer
equip en guanyar al camp

d’El Vilar de Valls.

Primera derrota
PRÒXIMA JORNADA  

Amposta-Masnou (diu 17 h)
Palamós-Gavà
Llagostera-Prat

Vilafranca-Vilanova
Reus-Balaguer

Ascó-Terrassa (diu 12 h)
Manlleu-Premià

Cornellà-Pobla Mafumet
Castelldefels-Europa
Muntanyesa-Espanyol

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 22 13 4 5 30 18 43
2. Muntanyesa 22 12 5 5 27 19 41
3. Europa 22 10 7 5 31 25 37
4. Pobla Mafumet 22 10 6 6 27 21 36
5. Cornellà 22 10 5 7 36 23 35
6. Espanyol 22 9 7 6 36 19 34
7. Manlleu 22 8 10 4 31 24 34
8. Prat 22 8 9 5 31 26 33
9. Reus 22 8 8 6 30 20 32
10. Terrassa 22 7 10 5 31 24 31
11. Vilafranca 22 8 6 8 27 27 30
12. Gavà 22 7 8 7 27 29 29
13. Castelldefels 22 6 8 8 18 20 26
14. Balaguer 22 6 7 9 26 33 25
15. Masnou 22 6 6 10 28 35 24
16. Amposta 22 7 3 12 21 39 24
17. Palamós 22 5 7 10 20 27 22
18. Vilanova 22 4 9 9 19 29 21
19. Ascó 22 4 8 10 15 34 20
20. Premià 22 1 9 12 11 30 12

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

Espanyol-Amposta 4-0
Masnou-Palamós 1-0
Gavà-Llagostera 3-1
Prat-Vilafranca 2-1
Terrassa-Manlleu 0-0
Premià-Cornellà 1-1
Pobla M.-Castelldefels 3-2
Europa-Muntanyesa 0-3
Balaguer-Ascó 1-1
Vilanova-Reus 2-1

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Poble Sec

Rapitenca-Vic (diu 12 h)
Olot-Guíxols

Gramenet-S. Cristobal
Rubí-Ol. Can Fatjó
Santfeliuenc-Olesa
Montcada-Igualada
Peralada-Blanes
Vilassar-Sants

Iberiana-Tortosa (diu 12 h)

RESULTATS
20a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Rubí 0-2

P. Sec-Rapitenca 1-2

Ol. C. Fatjó-Santfeliuenc 0-1

Igualada-Peralada 2-2

Blanes-Vilassar 1-1

Sants-Iberiana (80’) 1-1

Guíxols-Gramenet 0-1

Vic-Olot 2-0

Olesa-Montcada 0-1

Tortosa-Tàrrega 0-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 20 42 18 46

2. Olot 20 35 16 41

3. Tàrrega 20 43 19 39

4. Rapitenca 20 45 22 37

5. Vilassar 20 33 23 35

6. O. Can Fatjó 20 29 23 32

7. Igualada 20 34 30 31

8. Peralada 20 34 25 30

9. Rubí 20 26 24 30

10. Santfeliuenc 20 31 30 28

11. Iberiana 19 29 49 25

12. Olesa 20 25 27 24

13. Guíxols 20 24 32 24

14. Montcada 20 21 28 22

15. Sants 19 15 24 20

16. Gramenet 20 21 38 20

17. Tortosa 20 27 35 19

18. Blanes 20 26 36 18

19. S. Cristobal 20 20 37 14

20. P. Sec 20 16 40 9
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El faldut va anar de menys
a més en la prova que es
va celebrar a la capital del
Bages però es va haver
de conformar en una
segona plaça que fou
meritòria després de l’inici
efectuat.
La propera cita del cam-
pionat serà el diumenge 6
de febrer a Barcelona, ja
en l’equador de la compe-
tició X-Trial, com així es
diu ara al mundial en pista
coberta.
Toni Bou és el líder, Adam
Raga, l’ulldeconenc univer-
sal, és segon a la classifi-
cació i Cabestany és el
tercer. Tot per decidir
encara en el campionat.

Adam Raga continua
segon a la classificació

Raga va acabar en la
segona posició, a
Manresa, en la prova
del mundial en pista
coberta i continua en
la segona posició en
la classificació gene-
ral per darrera del lí-
der, Toni Bou.

X-TRIAL

L’ulldeconenc va quedar segon a Manresa

M.V.

El CH Amposta va vèncer el
Castelló (40-28) i, d’aquesta
forma, recupera la segona
plaça de la taula. El partit no
va trencar-se fins a la sego-
na meitat quan les jugado-
res de Marc Fornós van
poder decantar-lo al seu
favor distanciant en el mar-
cador fins el 40-28 final.
Per l’Amposta van jugar:
Estefania, Chiriev (9), Botica
(5), Sílvia (1), Claudia (3),
Fronova (7), Alba (8), Marta,
Figueres, Marquès (1),
Palmer (1), Ungureanu (5),

Oliaque i Llaó. 
Per la seua part, el cadet va
superar al JH Mataró sense
problemes, en el primer par-
tit de la segona volta (45-
28). No va donar cap opció
al seu rival, ja que va anar
sempre per davant al marca-
dor amb còmodes avantat-
ge de 7-8 gols, arribant al
descans amb un favorable
20 a 11.
A la represa tot va continuar
igual i l'Amposta va aprofitar
la seva superioritat per anar
augmentant la diferència.

El CH Amposta recupera
la segona plaça a la taula

HANDBOL

La jornada de cros viscuda diumenge 23 de gener a
Campredó va servir per posar el punt i final al circuit
comarcal de cros del Baix Ebre dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya 2010-2011. Les diferents cur-
ses van desenvolupar-se en un circuit de 500 metres
degudament senyalitzat al darrera del camp de futbol,
i amb unes condicions òptimes per una competició
d’aquest nivell. L’organització del cros va anar a
càrrec del Consell Assessor de Campredó, el Club
Atletisme Terres de l’Ebre i el Consell Esportiu del
Baix Ebre. Les baixes temperaturas enregistrades
durant tot el cap de setmana no van impedir compro-
var la gran il.lusió amb la que els més petits afronta-
ven el seu comprimís esportiu, pensant a la vegada
en l’opció que tenien per poder obtenir la classificació
per la Final de Catalunya de Cros del proper 20 de
febrer.

Punt i final al circuit del Baix Ebre

Cross

Dissabte passat va fer-se el darrer acte de «Tortosa
Ciutat del Bàsquet Català 2010». Va haver-hi una tro-
bada d’exjugadors i, posteriorment, un sopar en el
que es va veure un video de totes les activitats efec-
tuades. Es organitzadors van treballar dur per organit-
zar tots els actes i també ho han fet per convocar
persones vinculades amb aquest esport a la capital
del Baix Ebre per poder dur a terme aquesta trobada
i poder recordar-los. 

Últim acte de ‘Tortosa Ciutat del Bàsquet’

Dissabte passat

Durant aquest darrer any la penya Barcelonista de l'Ametlla
de Mar ha realitzat diverses activitats, com el triangular de ca-
tegoria infantil entre el Barça, la Cala i el Perelló o l’organitza-
ció de diversos viatges per peure el Barça de futbol i de bàs-
quet. Però serà el pròxim diumenge 30 de gener,  a les portes
de la festa de la Candelera, quan des de la penya s'h volgut po-
sar la cirereta al pastís organitzant una trobada de penyes.
L'acte reunirà vint-i-quatre penyes de les Terres de l'Ebre i el
Baix Maestrat. El punt de trobada serà al carrer del Mar, 22;
local de la penya. Des d'allí s'encetarà una cercavila pels ca-
rrers de la població que acabarà a l'envelat de festes on hi ha
preparat un acte commemoratiu i un dinar pels socis i simpa-
titzants del club blaugrana. I després tindrà lloc el concert del
cantautor local Miquel del Roig. A l'acte ha confirmat assistèn-
cia el vicepresident i responsable de l'àrea social del Barça Jor-
di Cardoner, nét de Nicolau Casaus, el qual com a vicepresi-
dent del Barça va visitar en tres ocasions la penya calera. A la
actes de diumenge també han confirmat la seva presència els
exjugadors del Barça Josep Seguer i Carles Reixach, que por-
taran les ultimes copes guanyades pel Barça. “Des de la Jun-
ta creiem que es important fer una trobada per celebrar
aquests 25 anys de Penya a la Cala. Amb la trobada gaudirem
tots els barcelonistes, socis i no socis”, va explicar el president
de la Penya, Jordi Brull. A més, des de la Penya s'ha editat una
revista commemorativa per celebrar l'aniversari i s'està prepa-
rant una exposició fotogràfica a la sala SCER sota el nom 25
anys de passió Blaugrana, que es podràs visitar del 2 al 6 de
febrer de 12 a 14h pel matí i de 18 a 20'30h.

Trobada de penyes del Barça, a l’Ametlla

El juvenil rebia al Sant Pere i Sant Pau. El partit va
començar molt favorable per als locals guanyant els dos
primers sets per 25-23 i 27-25 respectivament.
Després, va donar un gir i els locals van perdre els altres
dos sets per 20-25 i 18-25, però en el cinquè, molt ajus-
tat, es van imposar per 16-14.
Després d'aquest partit d'infart, van jugar el sènior mas-
culí contra el Manresa, i després de moltes jornades, el
C.V. Roquetes va guanyar amb un contundent 3-0 amb
parcials 25-23, 25-17 i 25-13. Tal i com demostra la pun-
tuació dels sets, menys el primer, «els altres van ser bas-
tant fàcils per al locals».
Mentres aquests partits es disputaven a Roquetes, el
sènior femení es desplaçava al camp de C.V. Sant
Climent on «en condicions infrahumanes», jugaven a un
camp descobert i a temperatures que no arribaven als
5º, però això no els hi va impedir poder guanyar una jor-
nada més amb un clar i explicit 0-3, amb parcials 15-25,
19-25 i 20-25.
La pròxima jornada, el sènior femení rep a les 17 al pave-
lló municipal de Roquetes al Sant Pere i Sant Pau. El
sènior masculí es desplaça al camp d'un complicat Prat
a les 16 h i el juvenil masculí va al camp del Vall d'Hebron
a les 19,30h.

Jornada històrica per al CV Roquetes

Volei

-El Club de Rem Tortosa
i el Nautic Amposta
competiran en el cam-
pionat sènior i juvenil, a
Astúries, aquest cap de
setmana.

-Els nedadors del CN
Tortosa van participar el
cap de setmana passat
en la tercera jornada de
la lliga de clubs, a Reus,
en categories
Prebenjamí, Banjamí i
Aleví. Tot l’equip, amb
Cristina Monclús com a
entrenadora, va tenir
una actuació brillant bai-
xant marques.

-El diumenge passat es
va fer una sortida des
del casal de joves de
l’Aldea a la muntanya.
La ruta fou per Fredes,
al Tossal dels tres reis.
Va tenir unes dues
hores de duració i va
comportar una jornada
amb un gran ambient i
visites a paisatges d’allò
més peculiar. Va estar
organitzada pel Casal
de Joves i Jordi Pujol,
amb la col.laboració de
l’Ajuntament i l’emissora
de radio municipal,
Antena Aldaia.

Participació
ebrenca en el

campionat de rem
sènor i juvenil, a

Astúries

BREUS

Serà la segona prova del Circuit de Curses de Muntanya
Terres de l’Ebre. Es celebrarà a Benifallet on s’ha estat
treballant perquè tot estigui llest i per poder repetir l’exit
de l’any passat. 
El recorregut consta de 26 quilòmetres i és extraordina-
ri per la bellesa natural de diversos trams. 
La primera prova va fer-se a Campredó. I, d’aquesta, van
sortir els primers líders. Es el cas d’Albert Giné, en cate-
goria masculina, i d’Anna Belen, en la femenina. 
Benifallet viurà una gran jornada, amb l’arribada d’una
nova cursa, una activitat que s’ha convertit en un feno-
men social-esportiu.  

II Cursa del Pastisset, a Benifallet, diumenge

Curses de Muntanya

ACTUALITAT
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

DAVID MORALES, TÈCNIC DEL CLUB NAUTIC AMPOSTA

David Morales va nèixer a
Amposta fa 33 anys i des
del 2003 és el tècnic del
Club Nautic Amposta. El
diumenge 16 de gener,
en la primera festa del
Rem, organitzada per la
Federació Catalana, a
Amposta, va rebre el
reconeixement, en banc
mòbil, com a millor tèc-
nic. Així mateix, l’entitat
de la capital del Montsià
el va rebre a com a millor
club.
Pregunta: Es satisfacto-
ri rebre un reconeixement
d’aquesta mena. Premia
una trajectòria, la feina
de moltes hores. I és un
estimul per seguir treba-
llant.
Resposta: Si és molt
satisfactori que després
de tants anys de treball
et facin aquests reconei-
xements. Molt content,
en tots els aspectes.

P: Quins són els millors
resultats com a remer? I
com entrenador?
R: Com a remer, haver
competit als Jocs
Olímpics d'Atlanta 96, les
dos medalles en el
Campionat del Món, una
de bronze i l'altra d'or, i
30 medalles en els
Campionats d'Espanya.
Com entrenador més de
80 medalles als
Campionats d'Espanya,
cinc anys Campions de
Catalunya per clubs i les
dos medalles en el
Campionat del Món
Junior.

P: El rem a les Terres de
l’Ebre s’hauria de valorar

més tenint en compte els
resultats i el nivell asso-
lit?
R: Doncs si, s'ha de valo-
rar més, és l'esport que
més esportistes Olímpics
ha tingut i més medalles
als Campionats del Món
ha aconseguit. Sense
cap dubte, el rem ha
situat al mapa esportiu a
les Terres de l'Ebre.

P: Ha hagut tradició de fa
molts anys però quin
creus que és el secret?
R: El riu tant meravellós
que tenim, i la feina ben
feta que es fa des dels
clubs.

P: El treball i l’exigència
deuen ser considerables.
Situa’ns del sacrifici que
significa.
R: Un remer Aleví-Infantil
entrena cinc sessions a
la setmana; els Cadets
de set a nou sessions
setmanals i Juniors i
Sèniors entre deu i dotze
entrenaments a la setma-
na, de 2h a 4hores per
sessió. Significa que s'ha
d'entrenar tots els dies
de la setmana durant 11
mesos a l'any. A més
s'ha de tenir en compte
que és un esport que es
practica a l'aire lliure, el
que comporta que has de
suportar el fred i la calor.

P: Quants anys fa que t’hi
dediques? O que vas
començar?.
R: Vaig començar a
remar als 10 anys. Des
dels 16 fins els 23 vaig
estar remant a alt nivell
participant en Jocs

Olímpics i Campionats
del Món; des de en fa vuit
em dedico a fer d'entre-
nador encara que conti-
nuo competint a un nivell
nacional.

P: Qui et va influir més
per apassionar-te pel
rem?.
R: Doncs, tots els meus
tios havien remat i un
d'ells, Paco, també va
ser entrenador del Club
Nàutic Amposta. Va ser
ell qui em va animar a
provar-ho i així em vaig
enganxar fins avui.

P: La millora dels remers
ha de ser un repte diari
per a un entrenador. Quin
és el teu a curt termi? I a
més llarg?
R: A curt termini, aques-
ta temporada, és aconse-
guir remers medallistes
als Campionats
d'Espanya. Com a selec-
cionador nacional, acon-
seguir alguna medalla als
Campionats del Món
Junior. A llarg termini,
que algun dels remers
que he format al club
aconsegueixi participar
als Jocs Olímpics.

Londres 2012 està difícil
així que confiem en Rio
2016.

P: Un somni?.
R: Quedar Campió
Olímpic.

P: Un idol?.
R: Steve Redgrave,
remer britànic amb el
récord de ser l'únic
esportista que ha acon-
seguit guanyar cinc
medalles d'or en cinc
Jocs Olímpics consecu-
tius. 

P: La base és el futur. I
així es treballa. Però quin
missatge pots enviar per
als més joves, perquè
s’enganxin.
R: És un esport molt
divertit, molt complert. A
més la disciplina del rem
inculca valors com l'es-
forç, sacrifici,c onstància
i fairplay. 

P: Per acabar, com es
considera David com a
persona? I què creus que
és el més important en
un entrenador, per obte-
nir millors resultats.
R: Diuen que sóc una
persona perfeccionista i
exigent en mi mateix,
m'agrada tenir-ho tot
controlat. El més impor-
tant és saber transmetre
als remers tots els teus
coneixements i estar
sempre al costat del
remer en tots els
moments, els bons i els
dolents. 

Com a remer, David Morales va assolir
dos medalles en el Campionat del Món,

una de bronze i l'altra d'or, i fins a 30
en porta en els Campionats d'Espanya.

Un referent
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

L’ALDEA

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

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208

SANTA BÀRBARA

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

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10

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

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

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

Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4

Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108

Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38

Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68

Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8

Petit café  C/ Ronda, 1

Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara

Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n

Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer

Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14

C.A.P. Av. Catalunya

Profoto Av. La Ràpita

Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita

Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita

Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita

Mossos d’esquadra Av. La Ràpita

Biblioteca Plaça del Castell

Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n

C.A.P.

Mercat

Restaurant Amaré

Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Primentons i Tomates ens proposa aquesta setmana una paella de verdures, 
si esteu acostumats a fer-la amb carn, tasteu-la, ja veureu, no trobareu a faltar-la

Ingredients

5 tasses d'arròs
5 tasses aigua
1 ceba tendra mitjana
1 pebrot verd gran
1 pebrot vermell mitjà
Mitja albergínia
2 carxofes
1 dent d'all
1 cullerada julivert
4 cullerades tomàquet 
triturat
pebre vermell, safrà
oli i sal

Aquesta setmana pre-
sentem una paella a base
de verdures, en concret
pebrot verd i roig i albergí-
nia, esperem que us agradi
la recepta.

Amb un bon raig d'oli
d'oliva, sofregir una ceba
tendra mitjana tallada ben
petita, un cop daurada la
ceba, afegir un pebrot verd
gran ben taladet, un pebrot
vermell mitjà tallat, mitja
albergínia tallada a dauets i
un all sencer matxacat.

Deixarem coure durant una
bona estona i quan tot esti-
gui ben cuit, afegir una cu-
lleradeta de pebre vermell,
dues carxofes tallades en
làmines i cuatre cullerades
de tomata triturada. 

Ho deixarem coure uns mi-
nuts fins que la tomata per-
di tota l'aigua que té. 

Un cop la tomata hagi per-
dut l'aigua, afegir l'arròs,
5 tassetes de cafè,  i re-
moure-ho tot fins que esti-
gui ben mesclat, afegir el

doble d'aigua  que d'arròs i
uns brins de safrà i deixar
que bulli.

Quan arranqui el bull mira-
rem com està de sal i rec-
tificarem si ens fa falta, un
cop rectificat de sali afegir
un got de pèssols i deixar
fins que l'aigua s'evapori.

«Primentons i Tomates». Avui: Paella de Verdures

Paella de verdures,
concretament pe-
brot vermell, pebrot
verd i albergínia,
unes verdures que
lliguen molt bé amb
l’arròs de la paella.
Aquestes verdures
us faran oblidar la tí-
pica carn a la paella.

REDACCIO

El plat de la setmana.
ME

El programa gastronòmic de les Terres de l’Ebre

ens apropa cada setmana la millor cuina

casolana del nostre territori de la 

mà d’Amado Cebolla

A Canal TE

www.lonada.com
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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.

Queralt Álvarez, Matilde Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Estupiña Marti, Teresa Plaça Gonzalez Isla, 14 (L’Ampolla) 977460680

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Pujol - Pons       Crta de Grao,49 (Amposta) 977700483/977700489

Lluís Gisbert, Laura      Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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 7°PLUJAPLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
cobert o molt ennuvolat en general. Al final del dia s'obriran algunes claria-
nes al terç sud. 

Precipitacions 
S'esperen precipitacions entre febles i moderades a qualsevol punt, si bé a
partir de migdia les precipitacions afectaran principalment la meitat est i
nord del país. La cota de neu voltarà els 800 metres.
Les quantitats acumulades de pluja seran abundants (entre 20 i 50 mm en
24 hores) i les quantitats acumulades de neu seran molt abundants (entre
10 i 40 cm en 24 hores). 

Temperatures 
Les mínimes seran moderadament més altes i les màximes es mantindran
sense grans canvis.

Visibilitat 
Serà regular en general, tot i que a les zones elevades serà dolenta.

Vent 
Bufarà de component est, entre fluix i moderat al litoral i fluix amb cops
moderats a l'interior. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà entre fluix i moderat de component est, de gregal a xaloc al llarg del
dia.
Maror, amb àrees de forta maror a partir de migdia. Mar de fons del nord-
est. 

Costa Central: 
bufarà entre fluix i moderat de component est. Bufarà gregal fins el migdia
i de gregal a xaloc durant la tarda.
Maror. Mar de fons del nord-est. 

Costa Daurada: 
bufarà entre fluix i moderat de component est, de gregal a xaloc al llarg del
dia.
Maror. Mar de fons del nord-est. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estàs  en un període molt seductor  , creatiu  i
lúdic  , però  no pretenguis  que arribi  la persona
dels teus somnis  en pocs dies . Si no et cuides
tu és  impossible que milloris.

Taure
20/4 al 19/5

Una  nova persona  apareixerà  e la teva vida  i et
sentiràs  fortament  atret  per ella  No et descon-
trolis  , tu ets més important  que qualsevol
assumpte de treball.

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus nous  plantejaments  en l'amor  et poden
servir  per agafar  impuls  i consolidar  la teva
imatge  respecte  a la teva  parella . Aprofita  el
teu  dia  de descans  per airejar-te  i relaxar-te.

Cranc
22/6 al 21/7

No  et  resultarà  fàcil  negociar   amb la  teva
parella.  Potser  et  posaràs una mica nerviós.
Respecte  a la salut , avui  disposaràs  de molta
energia  física.

Lleó
22/7 al 22/8

No vols tenir desavinences amb ningú. Et ve de
gust  passar el dia tranquil  .Respecte  a la salut,
has de millorar  el nivell  de qualitat  en el teu
menjar.

Verge
23/8 al 21/9

Pots  rectificar  moltes  coses  de la teva  vida
amorosa , però  no totes  són  tant importants
com tu creus . No estàs  per orgues i qualse-
vol  excés  que facis costarà car.

Balança
22/9 al 22/10

Et sentiràs  millor si saps diferenciar  l'amor
de l'amistat . Empra  la teva  energia  a llui-
tar  per objectius  que et  valguin  la pena  o
acabaràs  deprimit .

Escorpí
22/10 al 21/11

És un bon dia  per viure  una aventura  o per
donar-li  a la relació  que tinguis  na bona
empenta. Avui  tindràs  una jornada  carrega-
da  de compromisos .

Sagitari
21/11 al 21/12

Busca  l'estabilitat  en la teva vida sentimental
. Si permets  que els teus comentaris no siguin
encerts  acabaràs  patint-los  en la teva  pròpia
carn. Dosifica't  per no esgotar-te  en excés.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit  de Venus  per la teva  vuit reflec-
teix  que en aquest moment  el relacionat
amb  la teva sexualitat  augmenta  de tem-
peratura.

Aquari
20/1 al 18/2

Venus  transitant  per la teva casa  set  indica
un període  intens  però  dolç  en les teves rela-
cions de parella. Respecte  a la salut , evita  les
situacions  que et produeixen  intranquil·litat.

Peixos
19/2 al 20/3

Les relacions  que estiguin  en punt  mort , i
que fan l'efecte  que són  un llast , seran objec-
te  de canvi . La millor  manera  de regularit-
zar  el teu excés  d'energia  és fent esport.

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

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

www.mesebre.cat
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A hores d'ara amb míni-
mes històriques com la
del Massís dels Ports d'a-
questa setmana on s'ha
arribat als -10.5ºC i
aquest dia a dia amb els
termòmetres pel terra, a
pocs els hi queda el cos
per endinsar-se bicicleta
al coll per aquestes vies
verdes, fer esports nàu-
tics a perill de morir per
hipotèrmia o que dir d'a-
questes excursionetes a
peu que fan les delícies
de totes aquelles colles
d'amics que d'un temps
cap aquí han decidit
abraçar la cultura de la
Natura. No lluny de tot
aquest infinit nombre
d'activitats possible, l'ú-
nic per al que es té cos
és per córrer de casa al
cotxe i del cotxe a la
feina. Això els més afortu-
nats que comptin en l'ac-
tualitat en dos dels luxes
esmentats com són tenir
i cotxe i el que encara és
més difícil: tenir feina.
Realment les persones
grans quanta raó tenen
amb la seva cultura popu-
lar; qui no ha escoltat al
iaio davant la llar de foc
dient tot preocupat fre-
gant-se les cames amb
les mans “el fred acovar-
deix”. Quanta raó, en dies
tan gèlids com aquests
ens llevem arrugats i
adreçar el cos ens costa
gairebé tot el dia, en el
supòsit que no hagis de
sortir al carrer. En aques-
ta època de l'any tot es
veu diferent fins i tot el
despertador sona dife-
rent pel matí, el seu so és
un autèntic insult, un apa-

rell que et recorda que
t'has de llevar, que si no
ho fas… Millor llevat, per-
què a la fi i al cap un cop
ha sonat, si no et lleves
apareix aquella veu a la
que anomenen conscièn-
cia i que és tant pesada.
Independentment d'a-
questes temperatures
que et fan perdre l'ale-
gria, cosa que no s'ha de
fer mai, també té coses
molt positives. En dies
plujosos i freds, com
aquests, estar a casa
calentets i tapadets és
una festa tan gran que
també val la pena gaudir-
la i si a sobre pots fer-ho
en companyia, més d'un i
una firmarien avui mateix
per a que sempre fos

hivern! 
Respecte a aquest
assumpte és cert que ens
trobem davant una època
esplèndida per abraçar-
nos inclós amb aquella
persona que en una altra
estació de l’any hauries
creuat la vorera per fer
veure que no l’has vist,
amb aquestes temperatu-
res no només no creues
sinó que et tires en plan-
xa a apretar-lo/la per
tenir almenys uns segons
de calor. 
Per tot plegat he arribat a
la conclusió que l’Hivern i
el fred té les seves coses
bones i dolentes. 
Dit això, bon cap de set-
mana i sobretot els rinyo-
nets ben tapats!

Quina rasca (mamà)

Quants cops hem sentit
aquella frase que diu
que el clima  de les
Terres de l'Ebre és un
clima temperat, idoni
per realitzar excur-
sions i visites a qualse-
vol dels magnífics
indrets que conformen
la nostra zona geogrà-
fica? No negarem que
l’afirmació té part de
raó, però quan arriba
el fred de veritat, que
cada any arriba però
no ho recordem i sem-
pre repetim el mateix,
llavors no ens servei-
xen aquestes frases
per molta raó que tin-
guin! El que volem és
una catalítica, totes les
mantes del llit per a
nosaltres i que la cale-
facció només enfoqui
aquell tros de sofà on
ens asseiem. Per un
moment ens abando-
nem a l’egoisme en
l’estat més pur arribant
a renegar de la nostra
sang pel sól fet de tenir
nosaltres la bossa d’ai-
gua calenta i no un
altre membre de la
família (element poc
glamouròs però extre-
madament pràctic).

Quan fa fred, estar a casa és una festa i si ho fas en companyia llavors ja és un «despiporre» (Vaig a analitzar el que acabo d’escriure!)

DIANA MAR

EN PLE S. XXI MOLTS FENÒMENS S’ORIGINEN A NIVELL PSICOLÒGIC, EL FRED TAMBÉ?

           


