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La Federació de
Cooperatives Agràries de
Catalunya (FCAC) ha
assegurat que la situació
de les oficines de seccions
de crèdit de Catalunya
després de la fallida de la
secció de crèdit de la
cooperativa de l'Aldea és
d'"estabilitat" i
"tranquil·litat". El Govern
reitera que la cooperativa
de l'Aldea té un problema
"puntual" de liquiditat però
no de solvència. El delegat
a les Terres de l'Ebre
assegura que si tothom "fa
el que ha de fer" es podrà
salvar la situació.  Les
mostres de suport de la
societat ebrenca han estat
immediates.

P3 

TOTS SOM L’ALDEA

Terres de l’ebre. El president Mas posa les
Terres de l'Ebre com a "exemple de les
actituds positives que cal mantenir enfront
dels temps difícils" .                      P6

Esports. La Unió Esportiva Rapitenca és el
nou líder de la Primera catalana, després de
guanyar el Martinenc per 2-0, en la darrera
jornada.         P10

Societat. La Diputació de Castelló
“contraataca”. En la relació de peticions
previstes, “està la de trasvasar aigua de
l’Ebre”.   P9

La fira multisectorial d'Amposta ha aconseguit esquivar la crisi ja que, un any més, ha
omplert els 30.000 m2 de superfície expositiva de què disposa, completament. La
fira, organitzada per l'Ajuntament, va obrir les portes el passat dissabte i fins dijous.
250 expositors, amb una presència notable de maquinària agrícola, automoció i
comerç han estat a l’abast de visitants. A l'espera de la valoració del consistori, es cal-
cula de 45.000 persones han passat per Fira Amposta aquesta edició. P4

Fira Amposta tanca portes
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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.

6.000 exemplars 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

ww.mesebre.cat

La setmana passada vaig
rebre una trucada. Un sen-
yor de l'Aldea. Sabia el que
m'explicaria i el vaig escol-
tar amb molta atenció.
Aquell senyor estava
desesperat, era injust el
que li havia passat, tota la
vida estalviant per acabar
com ha acabat.
Inseguretat, desesperació,
dubte, ràbia, impotència. 
Es preguntava com era
possible que hagués pas-
sat una cosa similar. Jo
només l'havia d'escoltar,
per a ell, ja era suficient. 
Era un senyor d'una certa
edat, i plorava. No li vaig
donar cap solució, no en
tinc cap, però un cop vaig
penjar el  telèfon, vaig refle-
xionar i em vaig posar a la
seva pell. 
La incertesa que està pas-
sant el poble de l'Aldea,
tots els treballadors i treba-
lladores que han fet un
esforç per poder tenir uns
estalvis, que han lluitat
cada dia per poder fer un
racó, i ara que es trobin en
aquesta situació. 
Són moments difícils per a
tots, estem passant una
crisi que afecta tot el món,
però ara ho tenim aquí, al
costat nostre, al poble veí.
De ben segur que tots
tenim algun conegut a
l'Aldea, algun amic, algun
familiar. I si hagués passat

al nostre poble? 
L'Aldea és un poble petit, la
major part de veïns confia-
ven els seus estalvis allí, a
la cooperativa del poble,
del seu poble i ara els hi
toca patir. 
Precisament ara, s'apropa
el Nadal, són dates molt
significatives i també molt
importants per la família,
uns dies per estar junts a
casa. Aquesta gent patirà,
tots patirem.

Des de la meva modesta
opinió, penso que s'hauria
de fer alguna cosa, sé que
s'està lluitant des de molts
de fronts, però és sufi-
cient? 
Hi treballa l'Ajuntament, la
Generalitat, però aquesta
vegada hi hem de treballar
tots i totes junts. Hem de
sumar esforços per tal que
pugui arreglar-se la situa-
ció, que es pugui trobar
una solució i el poble de
l'Aldea torni a la normalitat.
Que aquestes famílies
puguin celebrar un Nadal
tal com es mereixen, amb
alegria i també il·lusió, tots
junts.
Tots estem amb l'Aldea!

Maria Balada
Amposta

El poble de l’Aldea

Opinió

La solidaritat ha estat present aquests dies al
municipi de l'Aldea. Tot i que les últimes noticies
que ens arriben són positives, la situació actual
no deixa de ser preocupant, i tot el poble i tot el
territori ebrenc ha volgut que les familias afecta-
des puguessin sentir-se recolzades i ajudades
desde el moment de la noticia. Entre d'altres
accions, l'Ajuntament de l'Aldea ha obert un
compte solidari per ajudar els seus veïns. Hi ha
gent que ha hagut de demanar ajuda a Càritas
per menjar, perquè s'han quedat literalment amb
els diners que tenien a la cartera. El mateix
alcalde del municipi, Dani Andreu, ha explicat
que l'origen no està clar, que s'ha parlat de mol-
tes coses: compra de terrenys, operacions poc
clares, pero que no es pot posar el dit acusador

davant de cap persona. L'important ara és reac-
cionar. Mentrestant, els afectats estan consti-
tuint una plataforma. Dissabte, durant cinc
hores, es van formar llargues cues a les oficines
del consistori on, de manera extraordinària, tres
administratius van recollir les primeres dades de
les persones que volguessin adherir-se a l'asso-
ciació. De moment encara no s'ha pogut comp-
tabilitzar quantes persones s'han apuntat a for-
mar part de la plataforma. 
L'Ajuntament, mentrestant, aprofita la creació
de l'associació per fer recompte del capital real
que ha quedat retingut a la secció de crèdit de
la cooperativa agrícola, i que de manera estima-
da s'ha valorat en més de 6 milions d'euros.

Editorial

Una crida a la solidaritat

Estem davant de la XVII edició dels
Premis Literaris Terra de Fang. Disset
anys que han consolidat aquest certa-
ment cultural i que l'han convertit en refe-
rent de l'art d'escriure a les nostres
terres. 
Val a dir que aquella visió profundament
coratjosa que van tenir l'Associació
Cultural la Milotxa l'any 1995 amb el
suport de la Casa de Cultura que presidia
Ramón Calvo i comptava amb la partici-
pació també del nostre alcalde Gervasi
Aspa s'ha sabut mantenir amb els anys
enfortint el contingut i ressaltant el paper
que els nostres autors locals estan pre-
nent dia rere dia. Som un poble que ha
sabut trobar en sí mateix les avantatges
de la cultura popular i tradicional. 
La creació de la Casa de Cultura va mar-
car un punt d'inflexió, va ser l'inici, el pri-
mer gra de sorra d'una muntanya cultural
a la qual aspirem a arribar i conquerir la
seva cima. 
La gent del Delta hem trencat molts
tòpics, i volem seguir trencant-ne. Som
una societat humil des del punt de vista
cultural, que no pot competir de moment
amb enclavaments culturals que venen
de molts segles enrere. Però no hem de
perdre de vista que sempre hem estat
una societat local culturalment avançada. 
A finals del segle XIX  teníem rondalles
amb músics com l'oncle Guans lo Ferrer,
l'oncle Pistol o l'oncle Pantoni a la Cava
o Modesto Masdeu, Bocatxeta o Mauri a
Jesús i Maria. L'any 1930 es va crear
una acadèmia de música amb el profes-
sor Lluis Mont que va derivar en una
orquestra femenina la Mari Rossi.  L'any
1931 va néixer l'orquestra IBER.  Amb la
Catalunya dels anys cinquanta, on el
Delta regnava el treball dur i l'escassa
formació es va fundar la primera bibliote-
ca, vinculada al Club Deportiu la Cava. Va
néixer la Revista Antena,l'any 1950 a la
Cava i la revista IBER a Jesús i Maria .
L'any 1955 es van representar per pri-
mera vegada els Pastorets, l'any 1956 la
Passió, obres teatrals com Terra Baixa
de l'Àngel Guimerà, amb els actors Jose
d'Ixardo, Eduardo Royo, Rafel de Rafielo

o Josefina Arques.... Va haver molta afi-
ció sempre al cinema, tant mut en els
seus inicis l'any 1915 com sonor
desprès fins al tancament dels quatre
cinemes que vam tenir.
És lògic per tant,que tinguem certa desa-
vantatge respecte d'altres municipis arre-
lats culturalment,  però en cap cas ens
hem de creure que no estiguem legiti-
mats per aspirar a ser un poble cultural-
ment avançat. Ho som ara, i ho estat
sempre.
I estem en la direcció correcta, durant
aquests anys hem creat una àrea de cul-
tura que independentment dels regidors i
regidores que m'han precedit tots hem
anat a una i han entès que calia fomentar
la cultura, engrandir-la i fer-la arribar a la
gent del nostre poble. Afortunadament,
el futur ens fa ser optimistes. Tenim unes
noves generacions molt capacitades i
preparades per governar els reptes que
la globalitat ens marca. 
Joves emprenedors, amb la formació
com a baluard per ser un poble ric i cul-
turalment lliure. Amb estudiants que es
preparen per servir professionalment al
nostre poble i engrandir-lo culturalment.
La nostra, es una societat en un progrés
constant cap a la interculturalitat, cap a
la diversitat i cap a l'excel·lència, no en
tingueu cap dubte.

Joan Alginet Aliau
Tinent d'Alcalde i Regidor de Cultura a

Deltebre

Cultura Deltebre: el lloc imprescindible 
per a la creació

Opinió

                                         



DIVENDRES 9 
DE DESEMBRE 
DE 2011

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

3www.mesebre.cat

EDICTE AJUNTAMENT DE L’ALDEA
Iniciat l'expedient d'expropiació forçosa per a l'ocupació dels béns, propietats i els drets que es diran, necessaris per a la realització de les obres de “Urbanització d ela zona
Hosta Sol (3ª Fase) L'Aldea (Baix Ebre)”, el projecte tècnic de les quals es va tramitar degudament per l'Ajuntament de l'Aldea i declarada la utilitat pública i la necessitat d'ocu-
pació, es fa públic l'acord plenari i la relació de propietats, drets i béns afectats perquè dins el termini de quinze dies, comptats a partir de l'endemà de la inserció d'aquest edic-
te al Butlletí oficial de la Província, les persones interessades puguin formular al·legacions sobre la procedència de l'ocupació o disposició dels béns, drets i propietats i el seu
estat material o legal, aportant totes les dades que permetin la rectificació dels possibles errors que s'estimin comesos a la relació que es fa pública.

Als únics efectes de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns, drets i propietats, qualsevol persona natural o jurídica podrà comparèixer per al·legar i oferir
tots els antecedents o les referències que serveixin de fonament per a les rectificacions que siguin procedents.

ACORD MUNICIPAL:
1r.  Donar per iniciat l'expedient d'expropiació forçosa esmentat.
2n.  Declarar d'utilitat pública l'obra i la necessitat d'ocupar els béns, drets i propietats necessaris per executar el projecte.
3r.  Aprovar la relació de béns, drets i propietats que es necessiten ocupar i els propietaris als qui pertanyen, que consta detallada a l'expedient.
4art.  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, Diari Mes Ebre i tauler d'edictes de la Corporació, el present acord i la relació de béns i pro-
pietaris, per un termini de quinze dies, a l'objecte de donar compliment a allò que disposa la Llei d'Expropiació Forçosa. Així mateix s'efectuarà la notificació personal a cada interessat.
5è.  Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i adoptar quantes resolucions facin falta, per a plena executivitat d'aquest acord”.

L'Aldea, 5 de desembre de 2011.

L'alcalde-president 
Daniel Andreu i Falcó

"Estem tranquils perquè és
un problema de liquiditat, de
tresoreria, però els planteja-
rem solucions i si tothom fa
el que ha de fer es podrà sal-
var la situació", així ho ha
manifestat el Delegat del
Govern a Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès aquest pas-
sat dimecres. El delegat ha
deixat clar que el Govern
aconsellarà i tutelarà la coo-
perativa perquè té "viabilitat",
però ha reconegut que "si
se'ns hagués avisat abans
de la situació no hauríem
arribat fins aquí". Al tanca-
ment d’aquesta edició, sem-
blen doncs, positives les
noticies que arriben sobre la
situació de la cooperativa.
També la Diputació de
Tarragona s'ha posat a dis-
posició de l'alcalde de
l'Aldea per tal d'atendre les

necessitats bàsiques dels
ciutadans més afectats per
la fallida. En aquest sentit, la
institució supramunicipal,
segons ha informat aquest
dimecres a través d'un
comunicat, ofereix ajut
econòmic "per als casos
més greus", tot esperant que
"la situació es resolgui com
més aviat millor i els afectats
puguin disposar dels seus
comptes". De moment, i

mentrestant es van succeïnt
les últimes noticies, tímids
moviments a la cooperativa
aldeana on els treballadors

de l'entitat han tornat ja a
sortir a collir al camp amb
l'objectiu de recuperar la nor-
malitat quan abans millor.

Alguns pagesos ja han por-
tat gènere durant aquest
dimecres i la cooperativa ha
collit a finques de l'Aldea i

Vinallop. De totes formes, i a
l’espera de les solucions
definitives, uns 200 veïns de
l'Aldea, afectats pel bloqueig
dels comptes, van aprovar
aquest passat dilluns, reunits
en assemblea, tirar endavant
amb la proposta i constituir-
se en una associació. El pri-
mer pas ha estat buscar
assessorament legal que els
condueixi cap a les deman-
des i iniciatives que siguin
necessàries fer. "No ens que-
darem de braços creuats,
volem recuperar el que és
nostre", ha expressat una de
les portaveus dels afectats,
Estela Estorach. D’altra
banda, la Federació de
Cooperatives Agràries de
Catalunya (FCAC) insisteix
que el cas de la cooperati-
va de l'Aldea és un fet
"aïllat, puntual i local" que
té solució i defensa el pes
de les cooperatives en el
sector agrari català.
Segons la federació, si la
cooperativa de l'Aldea
hagués estat adherida a la
secció de crèdit de la
FCAC, "no hagués calgut
arribar a aquest extrem i el
problema s'hagués pogut
solucionar amb antelació".
Com deiem, les noticies
sobre el tema es van suc-
ceïnt, però el primordial
aquí és anunciar, el més
aviat possible, que les famí-
lies afectades ja poden dis-
posar dels seus diners.

«La Cooperativa de l’Aldea té un 
problema puntual de liquiditat» 

La Generalitat de
Catalunya ja té els pri-
mers informes sobre
l'estat de comptes de la
secció de crèdit de la
cooperativa de l'Aldea
sobre la taula. Segons
ha assegurat el delegat
del Govern a les Terres
de l'Ebre, Xavier
Pallarès, es confirma
que l'entitat té un pro-
blema "puntual" de
liquiditat però no de
solvència.

Sobre la taula els primers informes de la secció de crèdit de l’Aldea, segons la Generalitat de Catalunya

El Govern aconsellarà i tutelarà la cooperativa perquè té «viabilitat»

TG

La Cooperativa de l’Aldea treballa per intentar recuperar la normalitat.
cedida

ACTUALITAT

Tot i les últimes notícies positives que arriben sobre la
situació de la cooperativa de l’Aldea, el més esperat és que

s’anunciï que les families ja disposen dels diners

OptimismeOptimisme
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Per això, sense amagar
que la situació en general
és "molt complicada" i que
al Montsià la crisi es fa
sentir especialment en el
sector de l'arròs, el rama-
der i en els autònoms,
Pujol ha volgut deixar clar
que "no per això hem de
deixar de fer coses". De
fet, el president del grup
parlamentari de CiU ha

posat el certamen ebrenc
com l'exemple d'uns dels
"múltiples actius que té el
país per tirar endavant". 
La fira multisectorial
d'Amposta té el seu origen
en l'antic mercat ramader
que se celebrava des de
l'edat mitjana. Avui en dia
es tracta d'una trobada
que reuneix representants
de múltiples sectors, des
del món agrícola tradicio-
nal fins a restauradors,
fabricants de mobles,
assegurances, bestiar…
A banda de la mostra
també s'organitzen
paral·lelament activitats
culturals, esportives i de
lleure com el concurs de
paelles. Cada dia a l'audi-
tori de la fira es faran
col·loquis i xerrades
sobre temes relacionats
amb l'agricultura i la inte-
gració social i a les tardes
exhibicions eqüestres a
l'aire lliure.

El president del grup
parlamentari de CiU i
secretari general
adjunt de CDC, Oriol
Pujol, va reinvindicar
aquest dissabte passat
"l'actitud positiva"
com a "principal actiu
del país i com a verita-
ble eix per tirar enda-
vant i sortir de la crisi"
durant la inauguració
de la 51a Fira de
Mostres d'Amposta.

REDACCIÓ

La Fira d’Amposta ja ha arribat a la 51 edició.

Cedida

Els Serveis Territorials
del Depar tament
d'Ensenyament a  les
Terres de l 'Ebre han
acollit l'acte anual de
reconeixement als
docents (mestres, pro-
fessors i professores)
que s'han jubi lat
durant aquest passat
curs. D u r a n t
l'acte, senzill i emotiu,

presidit  pel director
general de Centres
Públ ics,  el director
d e l s  S e r v e i s
Terr i tor ia ls, Antoni
Martí, i càrrecs direc-
t ius dels Serveis
Territorials, van dirigir
unes paraules als
homenejats per agrair-
los la tasca desenvolu-
pada durant els anys

dedicats a la docència.
També  dos assistents,
en representació de
cadascun dels col·lec-
tius docents de primà-
ria i secundària, van
fer uns parlaments en
els quals van reflexio-

nar sobre el que havia
representat per a ells
tots els anys de servei
i dedicació a la forma-
ció de generacions de
xiquets i xiquetes i de
joves de les Terres de
l'Ebre. L'acte va clou-

re amb una actuació
musical a càrrec de
dues alumnes de
l 'Escola de Música
“Manuel Mar t ínez i
Solà”  de Jesús, acom-
panyades pel seu
director.

Homenatge als docents jubilats
aquest passat curs escolar

Un acte senzill i emotiu

La missió és clara: cal
recuperar l'angula. El
Departament d'Agricultura
va alliberar fa un parell de
setmanes 3.076 exem-
plars d'angula al delta de
l'Ebre. La zona és la més
prolífica de Catalunya (i de
fet, una de les més fecun-
des de l'arc mediterrani)
pel que fa a aquesta espè-
cie, però tot i això, coinci-
dint amb l'inici de la cam-
panya de pesca d'en-
guany, la Generalitat ha
decidit actuar-hi a causa
de la disminució ame-
naçant de la població
detectada en els últims
anys.

La Generalitat
actua per
recuperar
l’angula

Tres persones han estat
detingudes com a pre-
sumptes autors de l'homi-
cidi d'un home de 34 anys
aquesta passada nit a
l'Ametlla de Mar. Els tres
detinguts són de nacionali-
tat marroquina, igual que
la víctima, i tenen entre 21
i 27 anys. Un dels detin-
guts seria l'autor de l'a-
gressió amb arma blanca
que va causar la mort a
l'home. Els seus dos com-
panys haurien estat detin-
guts també per encobrir
els fets. L'homicidi es va
produir la passada nit al
carrer Cervantes de
l'Ametlla de Mar.

Tres persones
detingudes per
un homicidi a

l’Ametlla de Mar

La Fira d’Amposta, exemple per tirar endavant
Oriol Pujol va inaugurar el certamen dissabte passat

«L’actitud positiva és el nostre principal actiu 
per sortir de la crisi»

Oriol Pujol

FIRES
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Aleshores, les expectatives
positives eren superiors;
ara sembla que no ho són
tant. Tot i la bona tempora-
da turística manifestada per
l'augment de visitants i
també per les exportacions,
ens trobem en un moment
contradictori que, des de la
valoració de les últimes
dades analitzades, actual-
ment ens fa ser més pessi-
mistes sobre la valoració
conjunta de l'activitat. El

que s'ha manifestat a la
baixa durant el tercer tri-
mestre ha sigut
l'ocupació, en tots els sec-
tors d'activitat excepte en la
indústria. El descens dels
serveis no era tan esperat
com el de la construcció,
on sí que es podia preveure
que continuaria la davallada.
Aquest indicador ressalta
de manera contradictòria
amb el dinamisme del sec-
tor turístic durant el perío-
de. Els preus s'han manifes-
tat més moderats, amb una
certa tendència a la baixa -
cosa que en part reflecteix
l'atonia de la demanda inter-
na-, i durant el primer tri-
mestre l'indicador més posi-
tiu ha sigut el fort augment
de les exportacions.
Aquestes s'han orientat
majoritàriament cap a la
zona euro, fet que, ateses
les perspectives d'alenti-
ment dels indicadors de
producció d'aquesta àrea,
ens porta a tractar la futura

evolució de les exporta-
cions amb precaució, en el
sentit de la seva continuïtat
amb els ritmes
actuals. Davant aquesta
situació, no podem obser-

var sostenibilitat en els
dèbils indicadors que s'as-
senyalaven fins ara, i és pre-
visible que s'orientin més a
la baixa. Tot i el creixement
pla, cal esperar que no s'en-

tri en una recessió, que, si
es produís, vindria més
motivada per la dinàmica
global que no per la realitat
i capacitat
productiva de la zona.

El tercer trimestre de
l'exercici de 2011
mostra una disminució
en els nivells d'ocupa-
ció que en dades inte-
ranuals representa
una caiguda del
2,92% i ens porta
a una situació que difí-
cilment s'esperava
durant els primers
mesos de l'any.

REDACCIÓ

Les xifres mostren una disminució en els nivells d’ocupació.

Cedida

El Ministeri d'Educació
premia l'Escola Remolins
de Tortosa pel seu treball
educatiu a favor del
desenvolupament d'ac-
cions dirigides a la com-
pensació de desigualtats
L'Escola de Remolins ha
desenvolupat durant
molts anys un projecte
global de centre que ha
tingut, entre els seus

objectius principals, la
millora de la convivència
escolar i, en conseqüèn-
cia, dels resultats de l'a-
prenentatge.  Aquesta
dinàmica de treball, ha
estat implementada per
tots els agents que inte-
gren la comunitat escolar,
promovent la convivència
i la cohesió social i acon-
seguint que l'escola es

converteixi en un espai de
coneixença i tolerància
entre l'alumnat, les seves
famílies, el professorat i
la resta de persones que
treballen o visiten el cen-
tre. 
La consecució efectiva
d'aquest objectiu, i la
seva integració en el dia a
dia de l'escola, els ha dut
a presentar-se a la convo-

catòria i a assolir, segons
ha estat publicat en reso-
lució del BOE de 16 de
novembre de 2011, el II
Premi de caràcter estatal,
per a l'any 2011, per als
centres docents que
desenvolupen accions
dirigides a compensar les
desigualtats socials mit-
jançant la pràctica educa-
tiva.  
El premi, que contempla
una dotació econòmica
de 28.000 euros, és ator-
gat per la Secretaria
d'Estat d'Educació i
Formació Professional,

que reconeix i valora
públicament una realitat
escolar que ha estat pos-
sible gràcies a la implica-
ció de tots els membres
de l'escola però, en espe-
cial, gràcies al compro-
mís més enllà de l'estric-
tament necessari, de tot
el claustre que ha passat
per l'escola durant
aquests anys.Està previst
que una delegació, en
representació de tota la
comunitat educativa, vagi
a recollir el premi a
Madrid, a la seu del
Ministeri d'Educació. 

L’Escola Remolins es premiada pel
seu treball en desigualtats

Pel Ministeri d’Educació. El premi és una dotació de 28.000 euros

L'Escola Municipal de
Música de Tortosa s'ha
sumat, un any més, als
centenars d'activitats
populars que s'organitzen
arreu de Catalunya en
favor de “La Marató de
TV3”, que aquest any, en
la seva vintena edició, està
dedicada a la regeneració
i transplantament d'òrgans
i teixits. L'Escola Municipal
de Música ha organitzat un
concert benèfic el dissab-
te 10 de desembre a les
12.00 hores, al Teatre
Auditori Felip Pedrell. 
En aquest concert intervin-
dran diverses agrupacions
d'alumnat i professorat
del centre.

Activitats
populars a

favor de «La
Marató de

TV3»

Nous càrrecs en el partit
convergent a les Terres
de l’Ebre. L'empresari i
regidor de Convergència
i Unió a l'Ajuntament de
Tortosa, Emili Lehmann,
ha estat escollit nou pre-
sident d'Unió
Democràtica de
Catalunya (UDC) a la capi-
tal del Baix Ebre.
Lehmann substitueix, d’a-
questa manera, en el
càrrec a Enric Simó, que
també va ser regidor a
Tortosa durant el mandat
municipal de Marià Curto.

Nou càrrec de

UDC a Tortosa

L’Ocupació es manifesta a la baixa
En tots els sectors d’activitat, excepte en la indústria

ACTUALITAT

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de l'Aldea, en la sessió de data 2 de desembre de 2011, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Reglament regulador de la cessió d'ús d'instal·lacions
municipals, sotmetre'l a informació pública per un període de trenta dies, i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text de l'Ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9 i les 13
hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al diari Mesebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article
178.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, regulado-
ra de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

L'Aldea, 5 de desembre de 2011. 
L'alcalde-president 

Daniel Andreu i Falcó
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El president Mas, acom-
panyat de la seva esposa,
Helena Rakosnik, i del
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, va fer dissabte
una visita a les comarques
ebrenques que, durant el
matí, el van portar al
Perelló i a Amposta. En
l'acte inaugural del nou
Museu de les Terres de
l'Ebre, el cap de l'Executiu

va assegurar que “la iden-
titat d'un poble és també
la manera com es compor-
ta davant les circumstàn-
cies de la vida” i que les
Terres de l'Ebre són un
“exemple de la capacitat
de mantenir la identitat en
temps difícils”. “Catalunya
s'ha distingit sempre per
fer les coses ben fetes i
no hem de perdre aquest
sentit de la nostra identi-
tat”, ha manifestat el presi-
dent, que ha demanat que
“convertim el país en un
bon exemple, model i refe-
rent per als altres”. El pre-
sident va agraïr al territori
ebrenc l'actitud “valenta i
ferma” que han demostrat
sempre al llarg de la histò-
ria i ha destacat que
“aquesta voluntat és la
que farà que les Terres de
l'Ebre conservin la seva
identitat”. 
“Sé que teniu un orgull
propi i que el sabreu man-
tenir i, d'aquesta manera,

donareu exemple a la
resta de la societat en els
temps difícils”, ha manifes-
tat. El Museu de les Terres
de l'Ebre és la nova deno-
minació de l'antic Museu

Comarcal del Montsià com
a resultat de l'evolució i el
desenvolupament de la
institució després de 25
anys d'acció territorial, de
la transformació del dis-

curs i àmbits expositius, i
de la designació com a
Servei d'Atenció
Museística (SAM), per part
del Departament de
Cultura.

El president de la
Generalitat, Artur Mas,
ha assegurat que,
davant de les “fortes
riuades i batalles en
les quals vivim sotme-
sos, podem reaccionar
amb actituds positi-
ves” i ha remarcat,en
aquest sentit, que “les
Terres de l'Ebre en
podeu ser un clar
exemple”.

REDACCIÓ

El president Mas va inaugurar dissabte el Museu Comarcal del Montsià.

Cedida

Els diferents productors
d'ostra del Delta de l'Ebre
han contractat vigilància
permanent després d'ha-
ver patit un dels robatoris
més importants a la zona.
La setmana passada van
robar 700 quilos d'ostres
de tres explotacions de la
badia del Fangar. 
"Mai havíem patit un roba-
tori similar i aquest volum

demostra que era un grup
organitzat", ha explicat a
l'ACN el gerent de la
Federació de Productors
de Mol·luscos del Delta
de l'Ebre (Fepromodel),
Gerardo Bonet. 
Des d'aleshores, uns vigi-
lants fan rondes noctur-
nes per aquesta badia i la
dels Alfacs, on s'hi con-
centren gairebé una vinte-

na d'explotacions. 
Els aqüicultors confien
que així posaran fi als
robatoris d'un marisc que
en els últims anys ha tri-
plicat de preu. 
Són mesures per evitar
que es tornen a repetir
esdeveniments així, que
ocasions pèrdues impor-
tants per al sector.

Roben 700 quilos d’ostres 
a la badia del Fangar

«Mai s’havia patit un robatori d’aquestes característiques»

El jutge substitut de
Gandesa ha acceptat els
recursos que van presen-
tar les acusacions parti-
culars de les famílies del
bombers morts a l'incendi
d'Horta de Sant Joan per
actuar com a acusació
popular en la causa con-
tra els dos piròmans. Així
ho ha explicat l'advocat
de part de les famílies,
Pau Simarro, a l'entrada
dels jutjats. Simarro ha
deixat clar que el fet de
personar-se com a acusa-
ció per acció popular no
canvia la pena que dema-
naran per Lorenzo Forner
i Juan Antonio Paz. 

Recursos
acceptats en

l’incendi
d’Horta

Les persones inscrites al
Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) a
Tarragona van sumar
70.103 persones el
novembre, cosa que supo-
sa un lleuger augment de
127 persones en relació
amb l'octubre i 7.298 per-
sones més que el mateix
mes del 2010.
L'increment de l'atur de
Tarragona es produeix
especialment per l'aug-
ment de la desocupació al
sector serveis, on es
registra un increment de
910 persones. A la resta
de sectors, l'atur dismi-
nueix en 378 persones a
la construcció, 291 a l'a-
gricultura i 208 a la indús-
tria. 

Lleuger
increment de

l’atur a
Tarragona

Mas inaugura el Museu de les Terres de l’Ebre
També va visitar l’empresa Mel Múria del Perelló i la Residència del Centre de Tecnificació Esportiva d’Amposta

ACTUALITAT
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En aquesta, s'ha escollit el
nou representant del
Consell Consultiu, Joan
José Carles Mariner, i les
associacions i casals de
gent gran han plantejat les
seves propostes per a la
programació de futures acti-
vitats. A la reunió, han assis-
tit el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, la consellera
d'Atenció a les Persones,
Júlia Celma, i la directora
dels serveis territorials de
Benestar Social i Família,
Manolita Cid. Tots ells han

donat les gràcies a les
associacions per estar pre-
sents a la reunió. 
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha detallat que
“totes les persones que for-
men aquest Consell
Consultiu tenen ganes de
treballar i de realitzar
coses”. Per aquest motiu,
Soler ha destacat que “al
llarg dels propers quatre
anys s'ha de dinamitzar el
Consell Consultiu”. Així, el
president ha manifestat que
“el Consell Comarcal és un
punt d'acollida per fer d'alta-
veu de les demandes, pro-
postes i preocupacions de
la gent gran”. 
Per la seva banda, la direc-
tora dels serveis territorials
de Benestar Social i Família,
Manolita Cid, ha apuntat
que “el Govern de la
Generalitat ajudarà i estarà
al costat de la Gent Gran ja
que aquesta aporta expe-
riències i vivències que per-
meten enriquir a la socie-
tat”. D'aquesta manera, Cid
ha puntualitzat que “la
Generalitat està al servei i a

la disposició de tota la gent
gran per ajudar-los”. 
Els representants de les
associacions de la Gent
Gran han escollit, mitjançant
eleccions, el nou represen-
tant de l'òrgan. Així, amb 12
vots a favor i 1 abstenció,
Joan José Carles Mariner,
de l'associació de Bítem, ha
estat escollit com a repre-

sentant d'aquest òrgan con-
sultiu. Carles, ha animat “a
totes les associacions a tre-
ballar junts i avançar conjun-
tament per tal de millorar
els serveis que ofereixen les
associacions de la gent
gran”. 
Cal recordar que el Consell
Consultiu de la Gent Gran
del Baix Ebre té la funció

d'elaborar propostes de
millora del sistema de ser-
veis socials, promoure les
activitats necessàries per
tal de sensibilitzar la socie-
tat respecte la situació
social de la gent gran, pro-
moure l'associacionisme,
coordinar les activitats
realitzades en temes de
vellesa, entre d'altres.

El Consell Comarcal del Baix Ebre es reuneix
amb el Consell Consultiu de la Gent Gran

Amb la finalitat de dina-
mitzar el Consell
Consultiu de la Gent
Gran, el Consell
Comarcal del Baix Ebre
ha celebrat una reunió
amb els representants
de les associacions de
la gent gran de la
comarca.

Amb la finalitat de dinamitzar el Consell

«Totes les persones tenen ganes de treballar i de realitzar coses»

REDACCIÓ

Fotografia dels representants.

Cedida

L ' I ns t i tu t  Cata là  de
les Dones ( ICD)  ha
organi tzat  a Tor tosa
una formació adreça-
da a les ent i tats de
dones de la demarca-
c ió per mi l lorar les
habi l i tats en l 'ús de
les xarxes socia ls i
e ls b locs,  pr inc ipa l -
ment .  L 'ob ject iu  és
impulsar la  v is ib i l i t -
zac ió dels cont inguts
creats per dones i  la
pa r t i c i pac ió  en  l a
xarxa des de la pers -
pect iva de gènere.  E l
ta l ler  ha t ingut l loc
al  Casal  de la Gent
Gran (Carrer d 'A l fara
de Car les 27-33) i  h i
han par t ic ipat  repre -
sentants de les asso-
c i ac ions  Dones
Masoveres,  Dones de

R iba  Ro ja  d 'Ebre ,
Dones  P laneres ,
Dones “La Unió” de
Sant L làtzer,  Ràpi ta
Endavan t ,  Dones
Merave l l es  de
Beni fa l let ,  Dones de
Pun ta  Rodona ,
A tzavara  i  Dones
Romaneses. 
L 'ob jec t i u  de  l ' ICD
amb aquesta actua -
c ió és fac i l i tar  e ines
a  l es  assoc iac ions
de dones per  a  la
generació i  posic io -
nament  de  con t i n -
guts.  Des de l ' ICD es
fomenta l 'ús de les
tecno log ies  de  l a
informació i  la  comu-
n i cac ió  en t re  l es
assoc iac ions  de
dones per impulsar i
f omenta r  l a  seva

inc idència socia l .  En
els darrers anys la
des igua l ta t  de l 'ac -
cés de les dones a
internet ha d isminu ï t
però es manté una

d is tànc ia  respec te
dels homes pel  que
fa a ls usos i  habi l i -
t a t s .  E l  t a l l e r  de
Tor tosa és e l  darrer
que  s ' impar te i x  a l

t e r r i to r i  després
de ls  cu rsos  rea l i t -
zats a les comarques
de  G i rona ,
B a r c e l o n a ,
Tarragona i  L le ida.  

Tallers per millorar els hàbits en les xarxes socials
Organitzat per l’ICD a les Terres de l’Ebre, vol fomentar la participació a internet

La nova taxa preveu que
els alumnes paguin 1,5
euros al dia, quan entre
en vigor, i afecta els
estudiants de les Cases
d'Alcanar, que van a
l'institut Sòl de Riu
d'Alcanar, els dels barris
d'Ulldecona, que es des-
placen fins a l'IES Sales i
Ferré, i els del Poble
Nou, que han d'anar a
Amposta. L'ens comar-
cal assegura que l'apro-
vació de l'ordenança ha
estat un tràmit que han
hagut de fer perquè així
els ho ha obligat
e l D e p a r t a m e n t
d'Ensenyament.
Tot arrenca a partir
d'una llei que contempla
la gratuïtat del transport
a l'ensenyament obliga-
tori entre municipis,
però no entre nuclis
urbans del mateix terme
municipal. Fins ara, l'ens
comarcal subvencionava
també el transport dins
del municipi. 

1,5 euros
pel

transport 

L'autovia A-7 (o de l'inte-
rior) és  una prioritat per
a les Terres de l'Ebre
però el projecte es troba
sobre la taula del
Ministeri de Foment des
de fa més de cinc anys.
Dins les denúncies del
dèficit d'infraestructures
del territori sempre sor-
geix aquesta obra, que
actualment disposa d'es-
tudi informatiu de traçat i
d'impacte ambiental.
L'autovia és una realitat
fins al l'Hospitalet de
l'Infant, mentre que en el
tram valencià s'acaba a
la vora de les Coves de
Vinromà, tot i que es pre-
veu fins a la Jana. 
La necessitat de dur a
terme aquesta obra s'evi-
dencia amb la densitat
de trànsit que ha de
suportar diàriament la
carretera Nacional 340,
el que incrementa la seva
sinistralitat. 

Una prioritat
demandada pel
territori ebrenc

GENT GRAN
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Aquest dissabte, 10 de
desembre, es farà l'acte de
Lliurament dels XVII Premis
Literaris Terra de Fang de
prosa, poesia i assaig, que
convoca l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament de
Deltebre. Enguany s'han
presentat a concurs, un
total de 122 obres, el que
representa haver duplicat la
participació respecte l'edi-
ció anterior. Aquest any, i
per motius pressupostaris,
s'ha substituït el tradicional
sopar literari per un acte de
lliurament de premis el dis-
sabte a la tarda. L'acte serà
a les 18 hores, al restaurant

la Illeta de Deltebre, i el lliu-
rament de premis anirà a
càrrec de l'alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa, el
regidor de Cultura, Joan
Alginet, i clourà l'acte l'es-
criptor Jesus M Tibau, com
a convidat especial d'a-
questa dissetena edició
dels Terra de Fang. De les
122 obres que enguany
s'han presentat a concurs,
53 corresponen a la moda-
litat de prosa, 67 a la de
poesia i dos a la d'assaig.
Entre totes les modalitats
s'han presentat 8 obres
d'autors locals. El regidor
de cultura, s'ha mostrat

confiat que els premis
mantindran el nivell de “qua-
litat” dels darrers anys i ha
destacat el fet que s'hagin
presentat a concurs obres
d'escriptors d'arreu dels
Països Catalans. Cal recor-
dar que els Premis Literaris
estan dotats en 1.000,
cadascuna de les modali-
tats de prosa, poesia i
assaig i 500Û el Premi
Especial d'Autor Local.
Per cloure l'acte hi haurà
l'espectacle Lectura de
relats al recer d'una guita-
rra, amb Jesús M Tibau i
David Espinós. Pel que fa al
convidat especial, Jesús M

Tibau, és un escriptor amb
especial afició pel relat curt
i entre les seves obres
destaquen el recull de con-
tes Tens un racó dalt del
món i Postres de músic
(Premi Marian Vayreda de la
ciutat d'Olot 2005). Gran
part dels seus relats es
troben ambientats al
Priorat, on va viure durant la
infància i l'adolescència, i
les Terres de l'Ebre, on viu i
treballa actualment. Els
seus contes destaquen per
la seva “originalitat”, “fina
ironia”, “l'ús intel·ligent del
llenguatge” i “la predisposi-
ció a la sorpresa”.

En la relació de peticions previstes per la Diputació “està la de transvasar aigua de l’Ebre”

El teatre infantil d’Amposta estrena
“Afina Serafina”

El Grup Xarxa d'Amposta,
integrat per l'Associació
Sociocultural Tarambana,
en conveni amb
l'Ajuntament d'Amposta, a
través de la seva Regidoria
de Joventut, continua la
programació de la 13a
temporada de teatre infan-
til amb la posada en esce-
na de l'espectacle «Afina
Serafina», que anirà a
càrrec de la Companyia
Cirquet Confetti, i que serà
representat aquest proper
diumenge, 11 de desem-
bre, a les 12.00 h del mig-
dia, al Teatre-Auditori de La
Lira Ampostina. «Afina
Serafina» ens presenta la

Serafina, que ens mostra la
seua sala de joguines. N'hi
ha de tota mena però totes
sonen! De vegades, però,
tot jugant també fan màgia,
equilibris i cabrioles, con-
vertint-se en objectes que
serveixen per a coses ben
diferents. I és que quan la
concertista és una pallas-
sa... la música sona molt
divertida. Un espectacle de
circ del que podrà gaudir
tota la família.

L'Ajuntament de Camarles
(Baix Ebre) tanca la tempo-
rada de bous a les Terres
de l’Ebre després de cele-
brar els actes taurins en
motiu de les celebracions
per la segregació després
d'haver obtingut l'autoritza-
ció corresponent per part
de la Delegació del Govern
a les Terres de l'Ebre.
Després de l'intent frustrat,
l'any passat, d'aconseguir
el permís governamental,
el consistori ha rebut
enguany via lliure amb la
presentació d'un expedient
amb vídeos i declaracions
de testimonis per fonamen-
tar la tradicionalitat d'uns
actes taurins que es van
celebrar durant alguns
anys a principis dels 80. La
programació d'aquest

2011 preveu bous a la
plaça seguit d'un bou
embolat, tant pel pròxim
dia 6, com per l'endemà,
dia 7, jornada de celebra-
ció de la segregació.
L'alcalde de Camarles, el
socialista Joan Curto, ha
mostrat la seva satisfacció
per l'autorització rebuda.
"L'any passat vam fer un
expedient que no els van
aprovar i, enguany, n'hem
presentat un altre. Aquest
cop l'hem fet una mica més
gran", ha precisat. La docu-
mentació, segons Curto,
incorpora diversos docu-
ments visuals de testimo-
nis que recorden la celebra-
ció d'actes taurins en els
anys posteriors a la segre-
gació del municipi de
Tortosa, l'any 1977. 

Camarles tanca la temporada taurina
al territori ebrenc

El pròxim 14 de desembre,
la sala Apolo 2 de Barcelona
serà l'escenari d'un
nou concert de Crator, que
va treure el seu primer disc
d'estudi “Males Llengües” el
passat mes d'abril. La banda
afronta amb il·lusió aquest
nou concert a la Sala Apolo i
està preparant un directe
diferent al que han estat pre-
sentant des que van treure el
disc. Crator tancarà l'any a la
Sala Apolo de Barcelona,
després d'haver recorregut
més de 15 ciutats i d'haver
actuat a França i les Illes
Balears. Sales emblemàti-
ques com la Zero de
Tarragona, Razzmatazz, Luz
de Gas i Apolo de
Barcelona o la Studio One de
Toulouse (França), s'han fet
ressò de l'energia
del directe que transmet el
grup. Cal afegir també que el
videoclip del seu primer sin-

gle, “Baobab” ha tingut un
gran èxit. Amb només 6
mesos ha rebut més de
9500 vistes al youtube, el
que suposa una mitjana de
1600 visites al mes. I tant el
single com el videoclip han
tingut molt bona rebuda en
importants ràdios i televi-
sions del país i han rebut
molt bones crítiques. També
han pogut promocionar el
disc amb més de 20
entrevistes als principals mit-
jans de comunicació de
Terres de l'Ebre i Catalunya,
on han pogut defensar el
disc i donar a conèixer la
seva personalitat i ambició.
Després de d'acomiadar
l'any amb el concert a la Sala
Apolo de Barcelona, les
intencions del grup són,
escollir un nou single i enre-
gistrar un altre videoclip
amb el que seguir promocio-
nant el disc.

Crator a la sala Apolo

En aquest sentit, la Diputació
de Castelló tornava a insistir
al govern espanyol sobre la
hipotètica necessitat d'una
aportació de l'Ebre per
garantir el desenvolupament
econòmic de la província, a
partir dels suposats "exce-
dents" de cabal del riu Ebre.
Passades les Eleccions
Generals, d'aquest passat
20 de novembre, el Govern
en funcions descartava el
transvasament sol·licitat.
Però a hores d'ara i amb la
constitució del nou Govern
General, la petició torna a
estar sobre la taula.

El president de la Diputació
de Castelló, Javier Moliner
ha manifestat que “la dene-
gació del transvasament
contradiu les afirmacions del
secretari d'Estat de Medi
Rural i Aigua, Josep Puxeu,
que el 8 de novembre va afir-
mar a la seu del PSPV-PSOE
que la petició la resoldria el
govern que guanyés les elec-
cions generals”. El ministeri
argumenta que part de la
demarcació de Castelló està
sota la jurisdicció de la
Confederació de l'Ebre i part

sota la del Xúquer i que
demanar 90 hectòmetres
cúbics és un "híbrid" entre
transvasaments entre con-
ques i un transvasament
d'una conca a una altra,
cosa per la qual s'hauria de
regular a través d'un Pla
Hidrològic estatal. Medi
Ambient també veta la cons-
titució d'un Consorci d'ai-
gües de Castelló. El ple de la
Diputació de Castelló d'a-
quest dimarts passat apro-
bava reclamar de nou el
transvasament a Mariano

Rajoy dins d'un decàleg de
demandes "fonamentals per
a l'impuls de l'economia de
Castelló", a banda, d'altres
reivindicacions. A tot això, el
portveu de la Plataforma en
Defensa de l’Ebre, Manolo
Tomàs ha manifestat “un cop
el Govern prengui posicions
decidirem”. I ha destacat
que “aquest cop la moció ha
estat aprovada per unanimi-
tat” fet que confirma que
cada cop hi ha més pressió
per part de la Diputació de
Castelló.

La Diputació de Castelló “contraataca”

Tots recordem aquest
mes de setembre quan el
ple de la Diputació de
Castelló aprobava una
moció del govern del PP
per reivindicar el trans-
vasament de l'Ebre, amb
els vots del PP i del Bloc
Nacionalista Valencià,
mentre que els diputats
del PSPV s'abstenien en
la votació. La moció arri-
bava després que el
Tribunal Suprem ordenés
al Consell de Ministres
respondre la sol·licitud
de transvasament feta
per l'ens provincial l'any
2005, i que es va deses-
timar per silenci adminis-
tratiu.

Javier Moliner, president de la Diputació de Castelló.

cedida

Els Premis Literaris Terra de Fang
dupliquen la participació

Enguany s’han presentat a concurs 122 obres, de les quals 8 han estat d’autors locals

ACTUALITAT

REDACCIO

Un espectacle de
circ del que podrà
gaudir-ne tota la

família
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La Rapitenca iniciava un nou
projecte en aquesta tempora-
da. Després de dues per obli-
dar, disposava d’un relleu en la
presidència, en la directiva i
també en el planol esportiu.

L’aposta fou per un tècnic
experimentat i conegut a la ca-
sa com Antoni Teixidó. Tornava
a la banqueta. I s’ha confiat
amb ell per recuperar la Terce-
ra divisió. L’objectiu de pujar
no s’ha marcat, exteriorment,
com a prioritari encara que és
la il.lusió interna de tots els

membres del club. S’havia d’a-
nar pas a pas. Poc a poc. I la
veterania de Teixidó ha estat
una de les claus per executar
aquest nou projecte que barre-
ja experiència amb fitxatges

fets a l’estiu i jugadors que van
continuar, amb l’aportació de
joves dels planters que estan
empenyent a la resta.

El camí no ha estat fàcil.
Però la Rapitenca s’ha fet forta

en defensa i fer-li un gol és una
empresa complicada. Només
n’ha rebut quatre en tretze jor-
nades. Una fita històrica i que
només es veu superada per l’-
Haro, en tot l’Estat.

Diumenge, els rapitencs van
vèncer el Martinenc (2-0). Va
ser un altre partit en què els ra-
pitencs van oferir mostres de
que estan creixent. 

El secret no és altre que la
feina, la intensitat, la identifica-
ció i compromís. 

Els més veterans són una
garantia. S’ha encertat en re-
novar-los o amb que pugues-
sin arribar. I els més joves o al-
tres no tant com Julio, estan
en plena forma i evidencien
l’actitud i les ganes i la motiva-
ció que hi ha al vestidor per
tornar el club on estava.

Començant per Callarisa i
Alex Forés, a la davantera, el
treball defensiu és solidari i
l’estat físic acompanya per po-
der executar el que està plan-

tejat. Els rivals tenen dificultats
per disposar de la pilota. I la
Rapitenca acaba tenint el partit
en la direcció que li interessa.
Alex Forés, en un contraatac, i
Javi Ramos, en una acció a pi-
lota aturada, van decidir diu-
menge. 2-0 i a gaudir de
l’arròs. L’afició torna al camp.
Hi ha il.lusió. Aquest equip per-
met somiar altre cop. La Deve-
sa batega. Però queda molt
per fer. Això sé sap i no perdre
la identitat de les 13 jornades
anteriors serà la garantia de
seguir pel bon camí actual. 

La Rapitenca ja és líder

La Rapitenca està de mo-
da. En tretze jornades no-
més ha rebut quatre gols
i ja és el líder de la Pri-
mera catalana, grup 2.
Una trajectòria que ha es-
tat gràcies al bon treball i
l’associació d’un equip
que ha sabut adaptar-se i
que està implicat i com-
promés. Identificat.  

PRIMERA CATALANA

Es el segon equip menys golejat de l’estat: 4 gols en 13 jornades. Una trajectòria històrica i de gran valor estadístic

El Tortosa empata amb el Viladecans

M.V.

L’Amposta ja ha de pensar en
el Santboià

Segueixen els dubtes

Una acció d’un partit de la Rapitenca. 

CANALTE

El cap de setmana
proper hi ha descans a

tot el futbol català.
La Rapitenca hi arriba
liderant el grup II de la

Primera catalana.

Descans

He sentit en més d’una
ocasió que el futbol no té
memòria. És una frase
que, principalment, es re-
fereix als resultats. I és ai-
xí. I ho he viscut en deter-
minats moments. 

I, en general, el temps
esborra moltes qüestions,
esportives i de qualsevol
àmbit, que en ocasions
han d’estar presents. 

Poder recordar-les i
més fer-ho amb les perso-
nes que vols, és sinònim
d’emoció. I això penso que
ens manca molt en l’actua-
litat. 

Per aquest motiu, poder
viure programes a Canal
TE com el del dia de l’A-
metlla, amb tot el que va
representar, i els que tin-
drem aquesta setmana de
l’Aldeana i el Perelló ens
fan veure, per les reac-
cions que ja tenen tots els
protagonistes, que el fut-
bol té memòria. I la vida,
també. 

D’altra banda, aprofito
l’ocasió per afegir-me a les
mostres de suport a tota
la gent de l’Aldea, en una
situació tan complicada
com l’actual.   

Memòria
L’opinió de Michel

TERCERA DIVISIÓ. ES JUGARÀ EL DIA 17 (19 H) PRIMERA CATALANA

L’Amposta va perdre diumen-
ge a Manlleu (4-2) en una con-
frontació que va tornar a tenir
un denominador comú amb
d’altres ja disputades en el
present campionat.
L’equip és cuer i acusa debili-
tats puntuals en l’aspece de-
fensiu que, davant de rivals
qualificats com el Manlleu, es
paguen cares. I, tot i respon-
dre en dues ocasions als gols
que va marcar el Manlleu, a
través de Miguel, no va poder
contrarrestar una nova indeci-
sió que va suposar el 3-2,
avançada la represa.

I l’aspecte psicològic tam-
poc es va poder controlar. El
Manlleu va aconseguir obrir el
marcador al minut 1. L’Am-
posta, però, es va refer i Mi-
guel empataria poc després
aprofitant un malentès de la
defensa local. Malgrat això,
els manlleuencs van tornar a
posar-se per davant, un minut
després. L’Amposta, tot i ser
cuer, no va cedir i va estar
ben posat, intentant tenir la pi-

lota i quan podia conservant-la
i fent jugades com la del se-
gon gol. Jugades que definei-
xen les possibilitats de l’equip.
Però a la represa no es va po-
der reaccionar a la sentència
local. Ara ja cal pensar en el
proper partit, el dissabte dia
17 a les 19 hores, a casa,
contra el Santboià. Una final,
amb un rival directe. Ahir hi ha-
via jornada solidària en benefi-
ci de la Creu Roja. L’Amposta
ha fitxat al porter Fran (Pobla). 

FC Ascó

Recordarem fites de la UE Aldeana i del CE Perelló

Més emocions a Canal TE
ACTUALITAT

Torna l’emoció a Canal TE.
Com ha passat en altres oca-
sions, en els programes
d’esports, quan hem recor-
dat moments històrics de
clubs de les Terres de l’Ebre,
aquesta setmana vinent tor-
narem a reviure noves emo-
cions. Segur.
Dilluns (22.30 h), d’entrada,
hi haurà un reconeixement a
dos jugadors que han hagut
de deixar de jugar per una
greu lesió. Es tracta de Solla
i Castillo. Amb ells, el reco-
neixement serà per tots els
jugadors que hagin viscut
una experiència com aques-
ta. Posteriorment, recorda-
rem una fita històrica de la
UE Aldeana.
I dimarts, 22.45 h., l’emoció

serà per a la gent del Perelló
quan també oferirem imat-
ges i diversos reportatges
d’un moment màgic que no
es pot oblidar.

El Tortosa, en una jornada
amb gran ambient a l’esta-
di per la presentació del
futbol base, va empatar
amb el Viladecans (1-1).
L’equip de Carlos Blanch va
començar bé el partit, amb
convicció. Però va anar
diluint-se i el Viladecans
acabaria millor el primer
temps. A la represa, el guió
fou el mateix de l’inici. El
Tortosa, a més, va poder
avançar-se en el marcador.
Gol d’Alex. Però no va
saber decidir i els dubtes
van tornar a aparèixer. El
Viladecans, equip de la
lliga actual del Tortosa, va
anar guanyant metres i va
empatar. Amb l’1-1, el par-
tit va estar incert reflectint
també l’estat dels dos
equips. 
1 punt de 12 torna a com-
prometre al Tortosa que té
baixes i que disposa d’una
plantilla justa d’efectius. No
es descartable que aviat
pugui arribar un reforç.
Com a mínim s’està mirant. 

L’Ascó per la seua part va
empatar a casa amb el
Torreforta (0-0). Fou un
partit travat i de molt cen-
trecampisme, amb poques
opcions. Les més clares
foren locals, sobre tot una
avançada la represa.
No obstant, tot i que amb
els minuts el partit va frac-
turar-se, no va haver-hi
novetat i l’Ascó va haver de
cedir un punt davant d’una
de les revelacions del cam-
pionat, el Torreforta.
Finalment, informar que
l’Olesa, que va guanyar al
camp del líder, s’ha
reforçat amb quatre juga-
dors i ha canviat de tècnic.
Es el quart que té en el que
portem de la lliga. 

Dilluns vinent 
(22.30 h) destacarem
dos jugadors que han

plegat per una lesió:
Solla i Castillo. I

també recordarem una
fita històrica de la UE

Aldeana.
Dimarts (22.45 h), ho

farem d’una del 
CE El Perelló.

Dilluns i dimarts
L’Ascó no va poder

amb una de les
revelacions del
campionat, el

Torreforta (0-0).

Miguel va fer els dos gols. 

El Nàstic posa un punt de recollida
d’aliments pels afectats de l’Aldea

Actualitat

L’entitat grana vol ajudar els més de 3000 veins afectats pel
bloqueig dels comptes de la Cooperativa Agrària de l’Aldea i
aquesta setmana ha anunciat que, als locals del club, es poden
portar aliments o fer aportacions econòmiques destinades a
les famílies afectades.  Un gran gest que cal destacar. 
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L’Olímpic afrontava un partit amb doble valor en la llui-
ta per la part baixa de la taula. Visitava el Vilaseca. I va
perdre una bona oportunitat, contra un rival directe (2-1).

Els de Guerra van ser efectius i principalment en mo-
ments claus quan van avançar-se amb el 2-0. L’Olímpic va
respondre i va fer el 2-1, gràcies a un gol de Sergi An-
guera. Però l’empat no va arribar.

Narcís Laboria, tècnic de l’Olímpic, recordava que “ells
van ser molt efectius, de tres ocasions en van aprofitar
dues mentre que nosaltres en vam tenir moltes més, com
dues de Samu o dues de Narcís, una d’elles que va anar
al pal. Malgrat intentar-ho, no vam poder puntuar en una
confrontació en la que ho mereixiem”. L’Olimpic torna a la
penúltima plaça. Segueix minvat d’efectius i en la jornada
vinent, després del descans, rebrà el Roquetenc, tercer
classificat. 

L’Olímpic mereixia més però torna a
perdre un duel amb doble valor

SEGONA CATALANA

La Cava va sumar tres punt vitals per seguir en una zona esta-
ble de la taula. Va ser contra el Cambrils (3-2). Tot i el gol de Joel,
el Cambrils va guanyar metre i va remuntar, sent efectiu. Amb l’1-
2, ja a la represa, la Cava va esvair dubtes amb una resposta que
fou amb l’esperit de la Mingola. D’aquelles èpiques que es feien en
el camp històric. Ferran va liderar aquesta reacció que fou a cop
de casta i orgull. El 3-2 va permetre tenir, en general, tranquil.litat
per poder acabar l’any amb el mateix estat.

La Cava, capaç de tot, va tornar a demostrar-ho i fou irregular,
tot i que en aquesta ocasió va sumar tres punts balsàmics per la
confiança i per deixar més enrera una possible zona incomoda de
la taula. 

L’esperit de la Mingola guia a la Cava
en la remuntada contra el Cambrils

SEGONA CATALANA

El Jesús i Maria va perdre a la Canonja (2-1) i segueix sense reac-
cionar. Es troba, a més, en una posició incerta, prop de les places
que podrien ser complicades per compensacions. L’equip va fallar el
cinquè penal de la temporada i continua sense enlairar-se. Tot i que
Pedra (abans havia fallat el penal) va marcar el 2-1, els intents van ser
fructífers. No va haver-hi forma. Els roigiblancs, a més, van semblar
un xic resignats davant d’una Canonja ferida i que es jugava la vida. I
que va guanyar per això. Des de la UE Jesús i Maria s’ha manifestat
que “l’actitud no va ser l’adequada i n’haurem de tornar a parlar. Sem-
bla que reaccionàvem però no ha estat així. I haurem de pendre me-
sures perquè no estem a l’alçada que voldriem”. Demà (16 h), a l’Au-
be, partit amistós contra la Rapitenca, aprofitant el descans. 

El Jesús i Maria no reacciona i es
preveuen ‘mesures’

SEGONA CATALANA

El Roquetenc va guanyar me-
rescudament el derbi contra
el Catalònia (3-1). Va oferir, a
més, una de les seues millor
vesions, prop de l’equip de l’i-
nici de la lliga. 

El Cata va començar fort,
amb una ocasió que va aturar
Pau, encertat i responsable. A
partir d’allí, es va anar diluint i

el Roquetenc, amb canvis en
l’onze inicial, va anar impo-
sant-se fins arribar amb clare-
dat a l’àrea rival, amb un De la
Torre excepcional. Va ser ell
qui una jugada de somni va
assitir a Eugeni que va fer l’1-
0. A la represa, amb el resul-
tat ajustat, es podia esperar
un derbi obert. Però no va ser

així. L’expulsió per una acció
agressivia i precipitada del vi-
sitant Sisco i el posterior se-
gon gol local van desencade-
nar un partit que va acabar
sent comode per al Roque-
tenc que fou àgil jugant al
contraatac. Així Brigi, que
també havia fet el 2-0, va mar-
car el tercer gol, aprofitant

una assistència gal.làctica de
Barruget. Lluís, que tornava a
casa, havia reduit distàncies
però, tot i els intents del Ca-
talònia, aquests van ser estè-
rils i la victòria es va quedar a
casa. El Roquetenc, amb dos
triomf seguits al seu estadi,
torna a estar a la tercera
plaça, prop de les dues prime-
res.  I ja esperant la tornada,
després del descans. 

El Roquetenc s’acosta a les dues primeres places
amb un triomf convincent en el derbi

L’equip de Camarero puja fins la tercera posició

SEGONA CATALANA

El Remolins-Bítem va
perdre al camp del Calafell
(1-0) en un partit igualat,
amb molt de centrecampis-
me i poques opcions. Va
haver-hi molta lluita i inten-
sitat i, tot i el domini al-
tern, l’empat a zero es po-
dria dir que era el resultat.

No obstant, gairebé en
temps afegit, una acció
polèmica pels visitants va
generar el penal i, poste-
riorment, l’1-0 a favor del
Calafell.

Segons l’equip ebrenc,
“en la jugada, dins l’àrea
nostra, ja en els darrers

minuts, Xavi va allunyar la
pilota i aquesta va anar a
la mà d’Isaac que estava
gairebé d’esquena i que
s’apartava per evitar el xut
del seu company. Total-
ment involuntària”. 

Però l’àrbitre va conside-
rar penal a favor del Cala-

fell que, al final, establia
l’1-0. 

Una derrota que frena,
amb els empats anteriors,
l’empenta d’un Bítem que ara
portava vuit jornades que no
perdia. 

La propera jornada serà de
descans en el futbol català. 

En la darrera de l’any, el R.
Bítem rebrà a casa a l’Alca-
nar.

Josep Llaó, recuperant-se
de la lesió, ja entrena amb l’e-
quip. Fou baixa encara al
camp del Calafell, dissabte
passat.  

Un penal dubtós a darrera
hora trenca la ratxa

El R. Bítem va perdre al camp del Calafell (1-0)

SEGONA CATALANA

Brigi celebra un dels gols del Roquetenc.

CANAL TE

Els de Bítem feia vuit
jornades que no perdien

8 jornades

Va guanyar el Catalònia
per 3-1, gols d’Eugeni i

Brigi (2)

Gols

L’Alcanar va perdre a casa
contra el Gandesa (1-2). El
triomf deixa distanciats als
canareus de la part alta de la
taula mentre que als de la Te-
rra Alta, la victòria, els per-
met acanaronar la zona mit-
jana de la taula, estant ja
amb un grup d’equips en
aquesta zona de la taula.

El Gandesa, més ben po-
sat al primer temps, va sa-

ber encarrilar el partit
avançant-se en dues oca-
sions amb els gols de Roger
i de Gumiel. Edu Aguilar, tot i
tenir un compromís personal
i tenir molesties, va poder ju-
gar havia marcat l’empat a
un gol.

La reacció dels canareus
al segon temps va existir
però de forma massa directa
i precipitada. Les ocasions

es van produir però sense
encert. I l’equip que es dis-
tancia de les expectatives.

Es cert que han hagut bai-
xes. Es cert que jugadors
com Genís, Sisco o Edu van
jugar amb molesties. Però
també ho és que els cana-
reus estan a nou punts del li-
der. 
“Vam fer el pitjor partit fins
ara a casa”, deia Alfons, tèc-

nic de l’Alcanar. 
L’Alcanar, després del

descans, visita el R. Bítem:
“serà una final per si podem
encara tenir opcions d’en-
ganxar-nos al grup capda-
vanter”, deia Alfons Royo,
tècnic de l’equip. 

El Gandesa s’enlaira a Alcanar
Els locals segueixen minvats però “vam fer el pitjor partit a casa”

SEGONA CATALANA

El Gandesa ja s’aproxima
a la zona tranquil.la de la

taula classificatòria

S’enlaira
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Inauguració de la gespa artificial del camp de la Vinyeta del Perelló

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS

La Cala va fer un altre pas
endavant. Va guanyar a casa
en un partits d’aquells que
serveixen per veure la fusta
de líder. I n’hi ha. Els de
Balfegó van guanyar
l’Ulldecona per 2-0. 
Aquesta victòria, i els altres
resultats de la jornada, fa que
la Cala sigui més líder, amb
sis punts d’avantatge.
I és que l’Ampolla, amb set
baixes, va perdre a Vilalba. El
conjunt de la Terra Alta
segueix ferm a casa on
només ha cedit una derrota

fins ara. La Sénia, en desa-
cord amb l’arbitratge, va
empatar amb l’emergent Móra
la Nova en un duel en el que
hagués pogut passar de tot.
El Pinell també va empatar, a
Corbera, en un derbi obert i
en el que va tornar a perdonar
(1-1). Pels locals, en el debut
de Kilito a la banqueta, va ser
un punt meritori.
L’Horta es va trobar amb
l’Aldeana, un equip que té nou
impuls i amb el que va debu-
tar Sergio. Els aldeans, amb
actitud i coratge, van reaccio-

nar i van sumar una victòria
que els dóna molt d’aire per
sortir de la zona en la que
estaven.
El Perelló va salvar un punt a
casa contra el Camarles (1-1)
en el dia que s’inaugurava la
gespa artificial de l’estadi de
la Vinyeta (imatges de la part
inferior). Marc Prades va
avançar el Camarles i Tudela,
de penal, va empatar. Els
camarlencs, més ben posats,
van acabar jugant a l’àrea rival
i van reclamar un penal de
Gallego i un gol anulat. En els

darrers minuts, l’1-2 semblava
que es podia produir però no
va ser així.
Fou una jornada històrica amb
la presentació dels equips
base perellonencs i els actes
de la inauguració. A la zona
templada de la taula, el Sant
Jaume ja es reivindica amb el
triomf a Godall. 
I per la part baixa destacar el
triomf del Santa Bàrbara que
es recupera i la victòria que
dóna al vida al Jesús Catalòna
contra un rival directe, el
Tivenys.

L’Ametlla, més líder
Els de la Cala van vèncer l’Ulldecona (2-0) i aprofitant els altres resultats per distanciar-se

TERCERA CATALANA. ANALISI DE LA JORNADA

El titol d'aquest article era “ Cop d'estat
a la Rapitenca“ però m’autocensuro
doncs, no vull que aquest mes de Nadal
tingui algun esglai algun aficionat d'a-
quest equip. A la Rapitenca han somiat
amb el lideratge i ja ha arribat però no
val a badar perquè mirin el que li ha pas-
sat al Tàrrega que semblava que s'anava
a menjar el món i en sis jornades ha pas-
sat de ser líder destacat a guanyar un
partit en sis. La Rapitenca estrena un primer lloc en un moment
dolç, amb un Teixidó que està fent bé la feina, un president,
don Ramon, que dorm tranquil i una afició que torna a somiar. 
Fa pocs anys la Rapitenca navegava per la 1a. regional junta-
ment amb l'Amposta, mentre La Sénia i el Roquetenc estaven
a Preferent. Per història, l'equip líder ha estat el Tortosa, però
ara en els nous temps, l'Amposta i la Rapitenca han agafat el
lideratge però, aquests dos equips s'equivoquen, el dia que
don Ramon o Don José Luis Tarazona es cansin, igual baixen
una altra vegada a 1a. regional. Si mengessin més els dos pre-
sidents junts, quantes coses aconseguirien. Això ho deixem
per a un altre capítol. 
Com deia, aquest any la Rapitenca torna a vibrar; ha estat com
si fos un cop d'estat, torna l'expresident, Don Ramon Muñoz,
una gran persona que si ell no es presenta potser hauria una
gestora, i arriba un altre ex, Antonio Teixidó que va ser injusta-
ment cessat per l'anterior junta que va escoltar més al vestidor
que a l'afició. El tàndem de Ramon i Teixidó està ple d'èxits,
però si l'equip no funciona don Ramon ho té molt clar, tots els
entrenadors que han estat en el seu mandat han estat cessats,
el primer va ser Chechu Soldevilla, un cessament pactat per
situació personal, després, Xavi Cid i Issac Fernandez i l'últim,
l'Albert Viñas per salvar la categoria a tercera. Les decisions
van ser valentes però li van sortir totes bé, tant de bo don
Teixidó ascendeixi l'equip a tercera i don Ramon no hagi de
trencar aquesta estadística demolidora. La Rapitenca ha fitxat
massa aquesta temporada, acoblar l'equip li ha costat al mís-
ter i ho està aconseguint. A més jugadors, alguns de la terce-
ra divisió andalusa, res a veure amb el futbol potent de
Catalunya. Seran bons jugadors, però no existeix el mercat
català on sobren jugadors a la zona de Tarragona i amb més
potencial dels arribats? Però és clar, don Ramon té un obser-
vador a la seva terra, que aquesta campanya ha portat juga-
dors de “postín”, i més que poden arribar-ne. La Rapitenca ja
s'ha col·locat pel club número 1 en el futbol comarcal, té un
disvarat d'equips i un pressupost de 200.000 euros però no té
ni un filial que costa dos duros, els jugadors que acaben del fut-
bol base han de emigrar a altres llocs. Tot i que també cal dir
que ara hi ha jugadors locals que tenen la seua oportunitat i
estan jugant.  El millor de la Rapitenca, la seva afició que
omplia fa breus temporades el camp, mil espectadors, els
equips de Barcelona al·lucinaven, ara va menys gent, baixar de
categoria i no pujar la passada va fer mossa, però corren nous
temps a la Rapitenca. El nou president arriba per fer pau, res-
sorgir una altra vegada aquella Rapitenca de fa breus tempora-
des i retornar a l'afició el que es mereix.
ÀNIM A LES 3000 FAMÍLIES. En aquests dies de Nadal ha
caigut com una maçada l'affaire dels afectats a la cooperativa
de l’Aldea, des d'aquí els vull encoratjar  i espero que el proble-
ma se solucioni molt ràpid.
PER QUÈ SÓN MILLORS ELS GOLEJADORS DEL CAMP
DE TARRAGONA? La passada temporada van acabar com a
màxims golejadors a la preferent, Ferri, del Catllar i Jordi
Prades del Torreforta, aquesta temporada a la 1a. catalana
també encapçalen com màxims artillers, Blas del Reddis i Loro
del Valls.
BOT- BATEA. Comencen per B, no per lletra de vi, els juga-
dors abans del partit van prendre aigua, mai es va saber si l'àr-
bitre va prendre vi, un cigaló o aigua beneïda, el partit va estar
mogut i l'àrbitre va fer-ho mes.
QUÈ LI PASSA A l'ALCANAR? Ni ells ho saben, lesions, sort
que Edu marca gairebé cada partit sinó igual estarien prop del
descens.
L’AMETLLA DE MAR, LES SEGONES VOLTES NO SÓN
MOLT BONES.  Aquest equip està imparable i, amés, té la sort
de cara, cada setmana suma tres punts, cada setmana els
seus rivals ensopeguen i aquesta ho van fer els tres, l'Ampolla,
El Pinell i  La Sénia, queda molta lliga i pot passar de tot, diuen
que l’equip de Juanjo Balfegó en les segones voltes no camina
tan fi, però de moment, vist per a sentència, aquest equip va
directe a la 2a. Catalana, per mèrits propis i els rivals molt irre-
gulars.

Li va tocar la loteria a la Rapitenca
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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PRÒXIMA JORNADA 

(recuperació)

Dissabte

Ulldecona-Deltebre (16 h)

Diumenge

Corbera-Camarles (16 h)

Godall-la Sénia

RESULTATS
13a jornada Tercera catalana

L’Ametlla-Ulldecona 4-2

Catalònia-Tivenys 3-1

Godall-Sant Jaume 3-1

Vilalba-Ampolla 1-0

la Sénia-Móra Nova 1-1

Corbera-Pinell 1-1

Perelló-Camarles 1-1

Aldeana-Horta 3-2

Deltebre-S. Bàrbara 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 13 32 7 34

2. Ampolla 13 25 9 28

3. la Sénia 12 24 13 25

4. Pinell 13 34 18 23

5. Horta 13 28 25 22

6. Móra Nova 12 29 15 21

7. Perelló 13 19 12 19

8. Sant Jaume 13 24 19 19

9. Camarles 12 20 15 19

10. Vilalba 13 24 18 16

11. Ulldecona 12 17 21 16

12. Deltebre 12 20 22 15

13. S. Bàrbara 13 14 20 13

14. Aldeana 13 20 28 12

15. Corbera 12 14 28 9

16. Godall 12 16 32 9

17. Tivenys 13 12 35 7

18. Catalònia 13 15 50 6

Tercera catalana

RESULTATS
10a jornada Quarta catalana. Grup 19
Arnes-Benissanet 0-3
Rasquera-Flix 1-2
Bot-Batea 3-2
Ginestar-Tivissa 2-0
Ascó-Benifallet 2-0

PROPERA JORNADA
(recuperació) 

Arnes-Bot

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 11 30 14 29
2. Tivissa 11 29 23 22
3. Benifallet 11 20 14 21
4.  Bot 10 24 20 16
5. Batea 11 32 25 15
6. Ascó 11 18 19 14
7. Ginestar 11 17 18 14
8. Benissanet 11 16 18 14
9. Rasquera 11 10 29 6
10. Arnes 10 10 26 4

RESULTATS
10a jornada Quarta catalana. Grup 20
Jesús i Maria-Atlas 4-2
Roquetenc-la Cava 4-2
Xerta-Campredó 1-3
la Galera-Alcanar 2-3
Deltebre-Re. Bítem sus

PROPERA JORNADA

(recuperació)

La Galera-Xerta

Deltebre-R- Bítem

Alcanar-J i Maria (0-2, 30’)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Campredó 11 33 11 25
2. Atlas 11 32 15 23
3. Roquetenc 11 28 12 22
4. R. Bítem 10 32 13 18
5. Jesús i Maria 10 22 18 17
6. Alcanar 10 19 17 17
7. la Cava 11 25 22 16
8. la Galera 10 11 28 5
9. Xerta 10 7 27 4
10. Deltebre 10 6 52 0

Quarta catalana

Una acció del darrer partit de l’Ascó.
IRIS SOLÀ

Els
resultats

de la
jornada

Ascó i Torreforta van
empatar sense gols. Era
una bona ocasió per als

riberencs per pujar
posicions.

Sense gols
PRÒXIMA JORNADA  

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Espanyol 17 10 4 3 24 9 34
2. Terrassa 17 10 4 3 35 26 34
3. Espanyol 17 8 8 1 30 11 32
4. Pobla Mafumet 17 9 5 3 20 8 32
5. Manlleu 17 9 3 5 35 25 30
6. Vilafranca 17 9 1 7 19 21 28
7. Cornellà 17 6 8 3 21 16 26
8. Olot 17 7 5 5 26 22 26
9. Rubí 17 7 4 6 26 22 25
10. Gavà 17 8 1 8 23 23 25
11. Castelldefels 16 7 2 7 23 23 23
12. Europa 16 6 4 6 20 22 22
13. Balaguer 17 6 4 7 15 20 22
14. Santboià 17 3 8 6 16 21 18
15. Muntanyesa 17 3 8 6 15 26 17
16. Gramanet 17 4 4 9 18 27 16
17. Vic 16 3 6 7 13 18 15
18. Vilanova 17 2 7 8 15 25 13
19. Masnou 16 2 4 10 18 30 10
20. Amposta 17 2 4 11 20 37 10

Tercera divisió RESULTATS
17a jornada, Tercera divisió

Gramanet-Vic 2-0
Europa-Olot 0-1
Gavà-Muntanyesa 3-0
Santboià-Vilafranca 1-1
Espanyol-Rubí 1-1
Pobla Mafumet-Prat 0-1
Masnou-Cornellà 1-2
Manlleu-Amposta 4-2
Vilanova-Castelldefels 0-2
Terrassa-Balaguer 2-1

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

13a jornada, Primera catalana

Santfeliuenc-Reddis 2-2

Vista Alegre-Valls 1-0

Rapitenca-Martinenc 2-0

Tàrrega-Olesa 1-2

Júpiter-Iberiana 1-0

Olimpic C. Fatjó-Sants 0-3

Ascó-Torreforta 0-0

Tortosa-Viladecans 1-1

Igualada-Almacelles 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 13 15 4 28

2. Tàrrega 13 28 14 27

3. Sants 13 21 8 25

4. Júpiter 13 27 13 24

5. Torreforta 13 25 17 23

6. Vista Alegre 13 24 19 23

7. Reddis 13 18 15 20

8. Ascó 13 20 13 19

9. Igualada 13 24 21 19

10. Santfeliuenc 13 13 13 17

11. Martinenc 13 20 24 17

12. Valls 13 16 26 16

13. Almacelles 13 19 19 15

14. Viladecans 13 17 21 13

15. Iberiana 13 20 30 13

16. Tortosa 13 17 30 11

17. Ol. Can Fatjó 13 8 18 10

18. Olesa 13 11 38 7

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte

Diumenge

RESULTATS

13a jornada, Segona catalana

Morell-Catllar 2-2

Roquetenc-Catalònia 3-1

Calafell-R. Bítem 1-0

Bonavista-Torredembarra 1-3

Canonja-Jesús i Maria 2-1

la Cava-Cambrils 3-2

Vilaseca-Olimpic 2-1

Alcanar-Gandesa 1-2

Salou-Camp Clar 2-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 13 28 11 30

2. Morell 13 32 16 29

3. Roquetenc 13 23 14 24

4. Catllar 13 25 18 22

5. R Bítem 13 25 20 21

6. Salou 13 16 15 21

7. Alcanar 13 20 22 21

8. la Cava 13 24 21 20

9. Calafell 13 20 22 19

10. Gandesa 13 24 24 18

11. Camp Clar 13 18 19 18

12. Catalònia 13 20 18 17

13. Jesús i Maria 13 23 26 16

14. Cambrils 13 23 22 13

15. Canonja 13 12 17 12

16. Vilaseca 13 14 25 12

17. Olimpic 13 20 26 11

18. Bonavista 13 11 42 3

                                                                                    



DIVENDRES 9
DE DESEMBRE
DE 2011

diarimés
ebreEESSPPOORRTTSS

17www.mesebre.cat

L’Handbol Amposta Lagrama
va assolir una victòria molt
important i, a més, treballada
contra el Lanzarote (29-25).
Fou un partit intens i molt

igualat, amb molt d’equilibri
de forces, sobre tot en una
primera meitat en la que l’a-
gressivitat defensiva va ser
el denominador comú en els
dos equips. Les distàncies al
marcador no van existir i
l’Amposta, tot i anar per
davant, no va poder deixar
enrera al voluntariós equip
visitant. A la represa, el ritme
defensiu va baixar. 

El partit va tendir-se a fractu-
rar però la igualtat al marca-
dor es va mantenir fins els
darrers minuts quan
l’Amposta va assegurar una
victòria que va costar.
Amposta: Manjavacas, Rios
(6), Sara Alonso (2),
Domingo (2), Frnova (9),
Sara Garcia (4), Ungureanu
(3), Uliaque (2), Galvez, Solà,
Tortoajada i Rieres. 

Nova victòria del líder, el Delta Sporting
FUTBOL SALA. 1-3 A TIVISSA

CLUB HANDBOL AMPOSTA

S'ha celebrat el XIX des-
cens de l´Ebre Tortosa-Am-
posta. La participació ha
esta molt nombrosa, mes
de 100 bots i 300 remers
han participat a la regata
mes antiga del calendari
nacional de rem olímpic.
Les regates han estat molt
competides: el vencedor
absolut masculí ha estat el
8+ del Club de Rem Torto-
sa, entrant  a només tres
segons el bot del Club Nau-
tic Tarragona.
En categoria femenina el

vencedor absolut han estat

les remeres del Club Nautic
Amposta. 
El 8+ ampostí ha demos-
trat que malgrat la seva jo-
ventut (el bot esta integrat
per dos sèniors, quatre ju-
venils i dos cadets) ja es
una realitat al imposar-se
per segon any consecutiu
la regata de llarga distancia
entre Tortosa i Amposta.
En juvenils s'ha imposta en
categoria masculina el bot
del Reial Club Marítim de
Barcelona i en categoria fe-
menina el triomf ha estat
per al Club de Rem Torto-

sa.
La categoria cadet masculi-
na ha estat dominada pel
Club Natació Banyoles i el
quatre skull del Club Nautic
Amposta s'ha imposa't en
cadet femení.
Destacar que aquest any
han competit tres clubs en
rem en banc fix (llaüt). 
El vencedor ha estat el
Llaüt del Club Nautic Am-
posta, seguit pel llaüt del
Club de Rem Arenys i el
llaüt del Club de Rem Delta
de Sant Jaume d'Enveja.

Descens de l’Ebre Tortosa-Amposta
REM

Torna el triomf

Al grup 19 el Flix segueix líder. Va tenir
dificultats però va guanyar a Rasquera
(1-2) i ara ja té un marge considerable
respecte el segon classificat.
El Benifallet que ha perdut els tres par-
tits que ha jugat fora de casa ha baixat
i per això la segona i la tercera plaça
està oberta. El Tivissa continua ferm i
el Bot, amb un partit per recuperar, pot
tenir opcions per darrera. Els botencs,
en un derbi amb accions polèmiques i
un xic tens, van imposar-se amb èpica
al Batea (3-2). Un gran partit. Al grup
20, el filial del Jesús i Maria demostra
que ha progressat i que enguany té
més possibilitats. Va vèncer el líder en
un partit complicat 4-2. El Campredó
és el líder. Aquí hi haurà molta emoció
per decidir qui fa el play off d’ascens. 

El Flix no frena al
grup 19

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Olimpic-Arnes, 0-6
Ginestar-Rapitenca, 0-3
S. Bàrbara-la Cava, 3-1
Falset-Alcanar, 11-1
Aldeana-Tortosa Ebre, 3-5
Benifallet-J. i Maria, 4-0
R. Bítem-Masdenverge, 5-2
Gandesa-Ulldecona, 0-10
Classificació: la Cava, 28; Ulldecona,
26; Rapitenca, 25; Falset, 24; Arnes,
24; Aldeana, 21; S. Bàrbara, 18;
Tortosa Ebre, 15; R. Bítem, 15;
Gandesa, 12; J. i Maria, 8; Ginestar,
8; Benifallet, 7; Masdenverge, 6;
Alcanar, 2 i Olimpic, 1.
Propera jornada: Arnes-Gandesa;
Rapitenca-Olímpic; la Cava-Ginestar;
Alcanar-S. Bàrbara; Tortosa Ebre-
Falset; Jesús i Maria-Aldeana;
Masdenverge-Benifallet i Ulldecona-R.
Bítem. 

El líder perd

FUTBOL FEMENÍ

L’Amposta visitarà el

Leganes, en la pròxima

jornada

Proper partit

Les noies de Marc Fornós van guanyar el Lanzarote (29-25)

El passat dissabte el Delta Sporting es va des-
plaçar a Tivissa per jugar un dels partits més
durs i més emocionans; la primera part va ser
molt igualada com ho reflecteix l’empat sense
gols amb el que va arribar-se al descans.
La segona va ser d’infart, ja que el tivisa s'a-
vançava al marcador i amb el 1 a 0 els del Del-
ta van haver de reaccionar encara que els de
Tivissa portaven el ritme del partit. La respos-
ta dels jugadors de Carlos Monserrat, fou
molt positiva i es produir en forma de gol a
manca d’un minut per acabar el partit. En
aquest període reduit de temps va tenir lloc la
remuntada i l’èxtasi. 
El pichichi Marc va empatar. Llançament des
del centre del camp i un altre gol. Obra de

Costes, un altre dels màxim golejadors de l’e-
quip. I una altra vegada igual.  Trauen del cen-
tre i gol d’Andreu, que marcava el tercer amb
l'alegria i el deliri de tot l’equip. Una victòria
per orgull deltaic. 
El Delta Sporting continua líder amb 18 punts
a cinc del segon, el Marça, i està invicte. De-
ma dissabte, al casal de l'esport lo salat,
16.30 h, contra el Platense de Segur de Cala-
fell, tercer clasificat amb 12 punts i que ve de
pedre amb el Capçanes per 3 a 4.
Sense dubte serà el partit de la jornada espor-
tiva del cap de setmana a Deltebre ja que a
manca de futbol pot ser una bona idea recol-
zar al Delta Sporting i veure la seva bona tra-
jectòria a la segona divisio territorial.

CLUB HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

OAR GRÀCIA 19   -
CH TORTOSA HIDROCANAL
20

Diumenge 4 de desembre
arribà el torn de l'enfronta-
ment contra l'OAR Gràcia,
que, tot i ser nou equip a la
competició, presentava la
plantilla del desaparegut
Club Sant Quirze, finalista
del top4 de la temporada
2009-2010.
Primera part molt lluitada
del Tortosa que, tot i domi-
nar el joc, no va aconseguir
clar avantatge sobre l'equip
local que, amb una defensa
contundent, va poder con-
trolar l'atac tortosí. A la re-
presa, l'inici dubitatiu de les
tortosines va afavorir enca-
ra més la igualtat en el mar-
cador. Aquesta fou una part
marcada per les errades i el
nerviosisme en ambdós
equips i per la falta de conti-
nuïtat en el joc degut a les

continues interrupcions pro-
vocades per l'actuació arbi-
tral. Joc deslluït encara que
les tortosines van aconse-
guir assolir els dos punts ne-
cessaris per continuar llui-
tant per situar-se al
capdavant de la classifica-
ció.
Alineació: Estefi Ocaña a la

porteria; Mireia Andreu, Jeni-
fer Cornejo, Aida Rieres, Nú-
ria Albacar, Paula Alcaide,
Jèssica Bertomeu, Cinta
Gisbert, Noel Uriarte, Judith
Toro i Gisela Angel.

TORTOSA HIDROCANAL 25
-   H GAVÀ 17

Dissabte 26 de novembre el
Tortosa Hidrocanal va rebre
l'Handbol Gavà, en un difícil
encontre decisiu per a les
aspiracions tortosines.
Amb una primera part es-
pectacular, les locals van im-
posar-se des del primer mi-

nut de joc, controlant el
“tempus” del joc amb un
bon plantejament defensiu i
un atac fluid i ordenat, arri-
bant a la mitja part amb un
avantatge de 8 gols. A l'inici
de la segona, el Gavà tímida-
ment va reaccionar, apro-
pant-se a dos gols, però els
canvis en el posicionament
a la pista de l'atac tortosí va
trencar amb totes les alter-
nances de la defensa del
Gavà.  Les tortosines van
saber aprofitar l'oportunitat i
van delectar la grada amb el
seu millor joc oferint-li el mi-
llor partit de la temporada,
demostrant la seva trajectò-
ria ascendent.

Alineació: Estefi Ocaña i Re-
beca Troncho a la porteria;
Mireia Andreu, Jenifer Cor-
nejo, Aida Rieres, Maria Vall-
depérez, Paula Alcaide, Jès-
sica Bertomeu, Noel Uriarte,
Judith Toro i Gisela Angel.

Dues victòries per enlairar-se

PADEL AL CENTRE ESPORTIU JOHNNY MONTAÑÉS

El dimarts passat va fer-
se una trobada inter-
clubs, de la Ràpita i San-
ta Bàrbara, de Pàdel
femení, al centre esportiu
Johnny Montañés de la lo-
calitat costanera.

L’objectiu, amb aquesta
mena de trobades, és po-
tenciar la iniciació de les
dones en aquest esport i
refermar la pràctica ja
existent per un bon nom-
bre de jugadores que ca-
da setmana incrementa.

D’altra banda, el Tor-
neig Tio Obama > DK que
es va suspendre al seu
dia no té data encara per
poder-se realitzar. Fa fal-
ta saber el calendari del
PPT i, posteriorment, en
base en aquest, es podrà

confeccionar el cartell
del Torneig al centre es-
portiu Johnny Montañes a
la Ràpita. 
Un centre que disposa de
gran activitat i que és un

gran referent en el món
de la raqueta, amb l’es-
cola de tecnificació i to-
tes les activitats que allí
s’efectuen durant tot
l’any.  

Interclubs femení
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

CARME LLOPIS, TÈCNIC MUNICIPAL DE LA UNITAT DE DIVERSITAT CULTURAL

La Fira de Nadal al Nucli
Antic, que enguany cele-
bra la seva quarta edició,
creix més d'un 40 per
cent en nombre d'exposi-
tors i amplia el seu reco-
rregut sumant els
carrers Ciutat i Croera a
l'itinerari tradicional del
carrer de la Rosa, plaça
de la Cinta i plaça de
l'Absis. Nosaltres xerrem
amb Carme Llopis tècni-
ca municipal sobre l’ele-
ment integrador  d’a-
quest format firal.
Més Ebre: Quatre anys
de Fira. Relativament
jove, no és així?
Carme Llopis: Sí,
aquesta és la IV edició
de la Fira de Nadal al
Nucli Antic. És una Fira
jove però, que es
comença a consolidar
amb molta projecció de
futur. 
ME: Quan va sorgir la
idea de fer-la? Perquè es
va escollir el Nucli Antic
de la ciutat per ubicar-la?
CLL: La idea va sorgir fa
4 anys com a un projecte
de dinamització del Nucli
Antic aprofitant el seu
patrimoni històric i cultu-
ral. Es va començar a
organitzar des de
l'Ajuntament conjunta-
ment amb l'Associació
de veïns  Centre Nucli
Històric i posteriorment
des de la 3 era. edició,
també col·labora
l'Associació de
Comerciants del Nucli
Antic.
ME: La situació de crisi
afecta el Nadal? Què
representa per vosaltres
(organitzadors) el Nadal?

Ho heu volgut plasmar en
el disseny?
CLL: La crisi afecta a tot
però hem de ressorgir
d'una forma coherent i
modesta. És una Fira
amb  un pressupost
modest però molt enri-
quida per la participació,
tant dels comerciants de
Tortosa i voltants com de
les Entitats, ONG i
Associacions del munici-
pi que s'han afegit amb
molt d'entusiasme a
aquest projecte de ciu-
tat. El Nadal són unes
dates importants dins
del calendari festiu, a la
gent li agrada gaudir-lo
en família, amics... el
que pretenem és recupe-
rar aquest esperit  nada-
lenc i ser una Fira refe-
rent pròpia d'aquestes
dades al territori.  
ME: A quin tipus de
públic va adreçada?
CLL: A tots, des dels
més petits als més
grans. 
ME: Què ens hi troba-
rem?
CLL: Us trobareu para-
des amb ornaments,
detalls i menjar típic de
Nadal. A més a més,
tallers infantils, tallers
per a adults, Emissaris
Reials, degustació de
gastronomia nadalenca,
teatre infantil del Caga
Tió amb regals, concurs
infantil de postals de
Nadal, exposició de
pessebres, pessebre
vivent de Jesús a la
Catedral, circuit de
ponis i corralet de cor-
ders, Caga Tió gegant,
Nadales pels carrers,

xocolatada popular,
contacontes, rutes en
segway, menús espe-
cials als restaurants del
Nucli Antic i altres sor-
preses. La Fira s'ubi-
carà al voltant de la
Catedral; aquesta
romandrà oberta tant
per la porta de l'Olivera
com per la porta Palau
durant l'horari de la Fira
així com l'Exposició per-
manent de la Catedral.

ME: Qui treballa i qui
col·labora per fer-la pos-
sible?
C L L : O r g a n i t z a
l'Ajuntament de Tortosa
amb la col·laboració de
l'Associació de
Comerciants del Nucli
Antic i l'Associació de
veïns del centre històric
Nucli Antic.  
Un especial agraïment
als voluntaris/es, enti-
tats i associacions que

fan possible que aquesta
fira, a més de comercial,
tingui aquest esperit
nadalenc i solidari. 

ME: Quina funció tenen
aquest tipus de fires en
l'actualitat? Què conside-
reu que aporta a la nos-
tra societat, tortosina i
dels voltants?
CLL: Donar un impuls
socioeconòmic al munici-
pi de Tortosa en particu-

lar i al Territori en gene-
ral. Tot plegat, apropar
als visitants al comerç
de Tortosa i al patrimoni
cultural i històric de la
ciutat. 

ME: Per últim, un desig:
CLL: Que el temps ens
acompanyi i que la gent
s'apropi a la Fira, que
ben segur  gaudiran i
passaran una bona esto-
na.
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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
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

L’ALDEA

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

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
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
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
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
Il·luminacióMontsià 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
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
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
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
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
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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Ingredients:

1 Pop roquer
9 Cebes mitjanes
1 Got de vi blanc
1 Got de conyac
1 Cullerada de toma-

quet fregit
Mel al gust
Oli i sal Trossegem les po-

tes del pop i tallem la
ceba, no molt fina per
evitar que es cremi.

Per un altre costat
preparem la salsa: vi,
tomaquet, conyac,
mel i estragó.

Un cop tot preparat,
afegim el pop i la ce-
ba  a la cassola en oli
ben calent, afegim la
salsa i tapem. Es dei-
xa 50 minuts a foc
mitjà, i  ja es pot de-
gustar.

“Primentons i Tomates”. Avui: Pop 

Un restaurant acollidor,
amb un servei atent i un
tracte familiar.
El Restaurant La Casa
Vella s´ubica a Sant Car-
les de la Ràpita, on
podrà degustar les ta-
pes més típiques de la
zona, plat guisats tradi-
cionals, carn a la brasa,
i peix de la nostra badia.
Com el seu nom indica,
el restaurant es una ca-
sa vella , restaurada,
consevan tot el seu en-
cant i premiat amb el
“Sabor Mar del Delta”
2011

REDACCIO

El plat de la setmana
ME

Primentons i Tomates, amb
Amado Cebolla, s’emet cada dia

per la tele de les Terres de
l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE

GASTRONOMIA

Pop “encebollat i aromatitzat” estil Casa Vella
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Emergències 112
Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085
Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel     Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

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

Barreda - Sorli C.B   Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106   

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

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

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    

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de

dies, es pot consultar a través de la web http://www.coft.org/.

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Predomini de l'ambient assolellat en general, amb el pas de núvols alts i
prims. A més, a partir del vespre també n'arribaran de mitjans a l'oest del
país. 
A banda, hi haurà alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, prefe-
rentment durant la tarda. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 
Temperatures 

Les temperatures seran similars o lleugerament més baixes, tant mínimes
com màximes. Hi haurà inversió tèrmica matinal.
La temperatura mínima oscil·larà entre -6 i -1 ºC al Pirineu, entre -3 i 2 ºC al
Prepirineu i a la depressió Central, entre 0 i 5 a tot el prelitoral i al litoral
nord i entre 5 i 10 ºC a la resta del litoral. Pel que fa a les màximes ronda-
ran entre 8 i 13 ºC al Pirineu, Prepirineu i nord de la depressió Central, entre
11 i 16 ºC a la resta de la depressió Central i entre 13 i 18 ºC al prelitoral i
al litoral. 

Visibilitat 
Bona, amb alguns bancs de boira i boirines matinals a la depressió Central i
a valls del Prepirineu que localment podran persistir durant tota la jornada. 

Vent 
El vent a l'interior serà fluix i de direcció variable tot el dia. Al litoral s'impo-
sarà el component nord i oest fluix de matinada i a la nit i el component sud
i oest fluix amb cops moderats la resta del dia.

Estat de la mar 

Costa Daurada: 
terral fluix matinal i nocturn. La resta del dia bufarà de component sud fluix
amb cops moderats. 
Mar entre arrissada i marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És un període per crear abundància, per sortir
de les limitacions de la ment, de les enveges. La
teva gola podria portar-te problemes aquest cap
de setmana, evita els canvis de temperatura.

Taure
20/4 al 19/5

Li diràs adéu a la circumstància que no et deixa
dormir en pau, mossegaràs l'obstacle des de l'a-
rrel. No esperis fins a l'últim moment per resoldre
els imprevistos que puguin sorgir aquests dies. 

Bessons
20/5 al 21/6

Vas amb tot el que tens a la recerca de noves con-
questes, has vist tanta gent parada que camina
en cercles que tens molt clar que no vols ser
igual... Ara és el moment de començar a canviar!.

Cranc
22/6 al 21/7

A la teva vida personal hi ha alguna cosa que no t'aca-
ba d'agradar. A la feina les recents promeses te donen
forces per seguir endavant, la teva ment vol viatjar i
sortir de la teva ciutat, però hauràs d'esperar uns dies.

Lleó
22/7 al 22/8

Et prometràs a tu mateix materialitzar totes les
idees que t'han rondat el cap i que no has pogut
dur a terme. És possible que encara hagis d'es-
perar un poc més si vols assolir l'èxit.

Verge
23/8 al 21/9

Ja està cedint la teva personalitat als canvis
que vols realitzar amb tota la teva voluntat, que
ara està a prova. Les millores aviat comença-
ran a fer-se una realitat, però tingues paciència. 

Balança
22/9 al 22/10

Ja t'estàs adonant de la teva neurosi, perquè els
altres ho noten. Estaràs molt inquiet aquests dies,
i aviat et cansaràs d'estar sempre al mateix lloc.
Tracta de desconnectar aquest cap de setmana.  

Escorpí
22/10 al 21/11

Analitzaràs les perspectives que hi ha pels pro-
pers mesos. És un bon moment per aprofitar les
teves estones de lleure i realitzar un viatge que
valgui la pena i que t'ajudi a aclarir les teves idees.

Sagitari
21/11 al 21/12

Et desesperarà que les altres no prenguin la ini-
ciativa, però com tu tens caràcter i energia de
sobra posaràs en marxa un pla per remeiar una
situació econòmica que sembla complicar-se.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Hi ha hagut certs sobresalts pels quals persones
de la teva família es van ficar en certs embolics i
caldrà ajudar-les. En la parella tot marxa bé, enca-
ra que mai no et conformaràs i buscaràs molt més.  

Aquari
20/1 al 18/2

Et donarà molt coratge que per enveja algú vul-
gui obstaculitzar el teu camí, sobre després
d'haver-te esforçat tant per realitzar un encàrrec
tant difícil. No permetis que s'aprofitin de tu.   

Peixos
19/2 al 20/3

Ara saps que vas donar una impressió equivoca-
da en una cosa que vas fer o vas dir al davant
dels altres. Si vols evitar problemes, convindria
que tractessis d'aclarir les coses amb la resta. 

Passatemps

SOLUCIONS

SU
DO

KU
 1

 
SU

DO
KU

 2
 

SU
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KU
 2

 
SU
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KU

 1
 

MATÍ

SOL 

TARDA

SOL I NUVOLS 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

12º 5°
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .  Te l :
607538304

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-
nat. Ideal com ofici -
na o per a desenvo-
lupar  act iv i ta t  de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal  parel les,
consta de menjador
amb sort ida balco-
nada,  cu ina inde -
pendent  equ ipada,
lavabo amb dutxa
reformat ,  hab.
doble  i  hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,
amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de 2

plantes reformada,
3 habitacions, men-
jador d'esti l  rúst ic
amb xemene ia ,
cuina off ice, bany,
àmpl ia  terrassa i
m a g a t z e m .
Del tebre.  Zona La
Cava .  145 .000 Û .
Tel: 607538304

C a s t e l l ó .  A v g d a .
S a n t  P e re  3 1 .
L o c a l  c o m e rc i a l
de  70  m_  ap rox .
mo l t  bé  s i t ua t  en
Grau  de  Cas te l l ó .
D i v i d i t  e n  àmp l i a
s a l a  d ' a t e n c i ó  a l
p úb l i c ,  despa t x  i
l a v a b o ,  p a rq u e t .
A p a r a d o r  a  2
c a r re r s .  P re u  d e
l l o g u e r  9 0 0 Û .
P re u  d e  v e n d a :
1 8 6 . 0 0 0 Û   Te l :
977252727

Deltebre.  Zona La
Cava,  avgda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -

nat per a qualsevol
t ipus de negoc i .
Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami P lat ja.  Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700   

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

TREBALL�

  

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!

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de
la Ràpita. Es ven
barca de 7’5 m,

marca Four
Winns amb dos
motors OMC de
150 CV cadas-

cun de benzina.
Preu de ganga

12 .000 Û
Interessats pre-

guntar per
Susana 

607 538 304.

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani i  altel l .  En
l loguer a l  mi l lor
carrer de la pobla-
ció. 610203144 

MOLT PROPERAMENT!!
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Alhora que per dintre del
meu cap colpejava una altra
pregunta: Però que coi és
una iguana? Sí, tots sabem
que és un rèptil, ho varem
aprendre a l'EGB, però
sabem que mengen?, com
els hem de cuidar?  i
demés, per tal de que
aquest animalet es trobi bé.
Buscant  donar resposta a
aquest dubte existencial
vaig contactar amb Josep
Ramon Gisbert, veterinari
ebrenc especialitzat en car-
diologia i espècies exòti-
ques (manera en que fan
referència a nivell intern a
tots aquells animalets que
no són els habituals a la
consulta, és a dir, gats i
gossos) que no tenen res a
veure amb les espècies de
zoològic, que per cert,
està prohibit tindre a casa.
Continuant amb el tema de
la iguana del meu amic,
tinc dos opcions que m'ha
plantejat Gisbert, pensar
que el meu amic no en té ni
idea del que representa
comprar-se-la, perquè no

ha comptat en que inde-
pendentment de que li
costi de 18 a 20 euros
aproximadament, aquesta
espècie necessita d'una
sèrie d'accessoris per a
viure en condicions que
probablement multiplicaran
per deu o vint el preu de l'a-
nimal en qüestió. O per l'al-
tra banda, que abans de
quedar amb mi, per fer el
cafè, s'hagi informat de tot
el que necessitarà un cop
la compri. Que en aquest
cas estem parlant de que
quan m'ha dit que es volia
comprar la iguana, ja esta-
va al corrent de que per a
aquesta espècie, és molt
important mantindre la
seva temperatura corporal
entre uns 29 i 32ºC durant
el dia i entre 24 i 25ºC
durant la nit. Que per tal
d'aconseguir-ho pot utilit-
zar plaques i pedres tèrmi-
ques o bé, llums especials,
ja que els hi va be tant la
llum natural com la llum
artificial, per tal de proveir-
se dels raigs ultraviolats
necessaris per  a la síntesi
de la vitamina D, la mateixa
que li permet la fixació de
calci als ossos. Dels pri-
mers, dels que no són
conscients que quan es
compren un animal exòtic
aquest requereix ser atès
de determinada manera
per tal d'estar bé, es quei-
xa Gisbert, quan he parlat
amb ell, perquè assesso-
rar-se i informar-se és molt
important, i això és pot fer
a la mateixa botiga o a tra-
vés d'un veterinari, evitant
així patologies molt greus
que poden acabar amb la

mort de l'animal. Aquest
tipus d'animals no es habi-
tual censar-los ja que
només és obligatori en
gossos, gats i fures. Motiu
pel qual tampoc coneixem
la quantitat d'aquest que
moren per negligència. No
hem d'oblidar que no són
modes sinó essers vius,
exòtics, però vius. 
Llavors, tornant al cafè

amb el meu amic, al cap
d'una estona, vaig tornar a
insistir sobre el tema i li
vaig dir:  perquè no et com-
pres un conill? Millor no vos
explico que em va dir, però
jo també li vaig comentar a
Gisbert. Qui m'informa que
els conills, també pertan-
yen a les espècies exòti-
ques, fet que em va deixar
sorpresa, explicant-me que

conills i hàmsters, en gene-
ral tots els herbívors i gra-
nívors, solen necessitar
portar una dieta molt rica
en fibra, a banda de la
necessitat de rossegar, ja
que les seves dents estan
creixent sempre. 
Aquestes paraules seves
van retronar en la meva
consciència i una imatge
de la meva infància va

aparèixer, el meu hàms-
ter… Conyes a part, és un
tema molt seriòs, que cal
tindre en compte i meditar,
saber que hi ha professio-
nals que ens informaran,
que els animals no són una
moda i que hem de ser
molt conscients de que, qui
compra un animal compra
una vida i això és molta res-
ponsabilitat.

Iguana “mon amour”

L'altre dia vaig sentir a
una amic una frase,
prenent un cafè, que
m'ha portat a la refle-
xió: Vull comprar-me
una iguana. Deixant de
banda, si aquest tipus
d'animals t'agraden
més o menys, li vaig
contestar: Vols una
iguana? 

Tenir una iguana no és tan fashion

QUI TÉ UN ANIMAL, TÉ UN TRESOR

SOCIETAT

DIANA MAR

               


